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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                       ΜΙΘΩΗ ΑΡΩΘΡΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                            
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 
 
 

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

 
   Ζ  παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε κίζζσζε ελφο (1) ζαξψζξνπ ρσξεηηθφηεηαο 5m3 τωρίς οδεγό. Δμαηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ππάξρνληα ζάξσζξα δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, αθελφο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ηνπο, πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δηάζπαζε 
ηνπ πξψελ Γήκνπ Ιέζβνπ  θαη ηελ  Απφθαζε 2/2019, ΦΔΘ 4547 Β΄/11-12-2019, δηάηαμε 9, ηεο Δπηηξνπήο 

Θαηαλνκήο Πεξηνπζίαο ηνπ θαηαξγνχκελνπ Γήκνπ Ιέζβνπ, αθεηέξνπ  ιφγσ ηεο  παιαηφηεηαο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ, παξνπζηάδνπλ ζπρλέο βιάβεο πνπ ηα ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξφιν πνπ έρεη εθπνλεζεί ε  ππ.αξηζ. 58/2020 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πνπ 
αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ζαξψζξσλ, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ 

παξαπάλσ κειέηε δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκε. Δπηπιένλ βξίζθεηαη  ππφ εθπφλεζε κειέηε γηα πξνκήζεηα 

ζαξψζξσλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αληψλεο Σξίηζεο»,. Ωο εθ ηνχηνπ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ 
παξνχζα πεξίνδν απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ  κε  επηπιένλ εμνπιηζκφ, άκεζα.  

Κε ηελ παξνχζα κειέηε ζα δηελεξγεζεί δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζε κε ζθνπφ ηε κίζζσζε  ελφο (1)  
ζαξψζξνπ ρσξεηηθφηεηαο  5m3 ρσξίο νδεγφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  ηξηψλ (3) κελψλ φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο  κειέηεο. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ € 13.857,00  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.  

 
 
 

 
Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ  2021 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
    
                                                                                                               Βάςει τθσ αρικμ. Πρωτ.:Γ.Γ./Φ024-03/21859 
                      Ο υντάξασ                                                                                  Ο Αν. Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
                                                                                                                                     Διοικθτικών Τπθρεςιών 

 

               Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                            Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 
         Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                                    ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                       ΜΙΘΩΗ ΑΡΩΘΡΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                            
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Σο παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονικθκε για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ ςφμφωνα με τθν παρακάτω 
ταξινόμθςθ. Οι τιμζσ προζκυψαν κατόπιν ζρευνα αγοράσ. Σο κόςτοσ αυξάνει λόγο τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ ςε ςάρωκρα 
μικρισ χωρθτικότθτασ, λόγο νθςιωτικότθτασ (κόςτοσ μεταφοράσ) και λόγο μικροφ διαςτιματοσ.  τθν εκτιμϊμενθ 
τιμι εκτόσ από τα ζξοδα μεταφοράσ του ςαρϊκρου  περιλαμβάνεται και εκπαίδευςθ από τεχνικό τθσ ανάδοχθσ 
εταιρείασ. 
 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΑΡΩΘΡΟΤ Μ.Μ ΑΡΙΘΜΟ  

ΜΗΝΩΝ 

ΜΙΘΩΗ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

Α 

 

 

Κίζζσζε ζαξψζξνπ 5m3 

 

Κήλαο 

Κίζζσζεο 3 3.725 11.175 13.857 

 
  χλνιν κε Φ.Π.Α. 13.857 

 
 
 
 
 
 

Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ  2021 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
    
                                                                                                               Βάςει τθσ αρικμ. Πρωτ.:Γ.Γ./Φ024-03/21859 
                      Ο υντάξασ                                                                                  Ο Αν. Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
                                                                                                                                     Διοικθτικών Τπθρεςιών 

 

               Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                            Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 
         Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                                    ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                       ΜΙΘΩΗ ΑΡΩΘΡΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                            
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρζρο 1° - ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ζ παξνχζα  αθνξά ζηελ κίζζσζε ελφο (1) ζαξψζξνπ ρσξεηηθφηεηαο  5m3 ρσξίο νδεγφ, κε 
πεηξειαηνθηλεηήξα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο  θαη πξνβιέπεηαη γηα ηελ θάιπςε θαζαξηζκνχ νδψλ ηνπ 

Γήκνπ Κπηηιήλεο. 

 
 

Άρζρο 2° - ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
   Ζ αλάζεζε θαη ε κίζζσζε ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

 

● Σνλ Λ.3463/ΦΔΘ 1 14 Α'18-6-2006 «Θχξσζε ηνλ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» 
● Σνλ Λ.3852/ΦΔΘ 87 Α'/7-6-2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 
● Σνλ Λ.3861/ΦΔΘ 112 Α'113-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

● Σνπ Λ.4071/12 (ΦΔΘ 85/11.04.2012 ηεχρνο Α'): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΘ.  
● Σνλ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ 204 Α/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 
● Σνλ Π.Γ. 8012016 (Α' 145) "Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο" 

● Σνλ Λ.4152/13, ΦΔΘ-107 Α/9-5-13 Άξζξν 1 παξ. Ε - ΗΥΤ ΑΠΟ 16-3-2013 «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

● Σν Άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Λνκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 240/12.12.2012 ηεχρνο Α') «Ρχζκηζε δεηεκάησλ 
θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνλ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ- Πξνκήζεηεο ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ». 

● Σνπ Λ.4257/14 (ΦΔΘ 93 Α/14-04-2014) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ», άξζξα 63 & 66 

● Σνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74 /Α'/26-3 -20 14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Θαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνλ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνλ π. δ. 
318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

● ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

● Λ.2859/2000 ΦΔΘ 248/Α/7-11-2000, Άξζξν 21 παξ. 4 πεξί κε ηζρχνο ηεο κείσζεο ζπληειεζηψλ ΦΠΑ 

γηα κεηαθνξηθά κέζα). 
   Όπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, θαζψο θαη φιεο ηηο ζπλαθείο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ 3ο :  ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

    Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
● Ζ ηερληθή έθζεζε.  

● Ο  ελδεηθηηθφο  πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 

● Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

● Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
 

ΑΟΘΟΝ 4ο:ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλε νηθ. έηνπο 2021, Θ.Α.Δ. 20.6236.0005 ην 
ζχλνιν ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 13.857,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 24%. 

 
 

 
ΑΟΘΟΝ 5ο :  ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ηελ κίζζσζε ηνπ ζαξψζξνπ  πξνβιέπεηαη  λα βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ε ζπληήξεζή ηνπ. Σν ζάξσζξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ θαζαξηζκφ 

δξφκσλ αξκνδηφηεηαο  ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο.  
 
Σν πξνο κίζζσζε ζάξσζξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

δξφκσλ. Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ (κηζζσηή) : 
● Λα δηαηεξεί ην ζάξσζξν ζε θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαη ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο.  

● Λα ηνπνζεηήζεη ρεηξηζηέο νη νπνίνη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειε επαγγεικαηηθή άδεηα 
νδήγεζεο θαη λα ηεξνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο.  

● Λα ρξεζηκνπνηεί ην ζάξσζξν  κε ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ άκεζν θαη έγθαηξν θαζαξηζκφ 
δξφκσλ κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαηαξηίδνληαο πξφγξακκα θαη δξνκνιφγηα 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο.  

● Λα ηεξεί ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
● Λα εθνδηάδεη δηαξθψο θαη φπνπ απαηηείηαη κε θαχζηκα ην ζάξσζξν γηα ηελ θίλεζε ηνπο.  

● Γηα θάζε δεκηά ππαηηηφηεηαο ηνπ ή θάζε αηχρεκα πνπ ζα πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 
αζηηθή ή πνηληθή επζχλεηαη ν Γήκνο 

 
Τπνρξεψζεηο Δθκηζζσηή :  

● Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ λα πξνβεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ πνπ ζα 

νξίζεη ν Γήκνο.  
● Λα παξαδψζεη φια ηα έγγξαθα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ (άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

θιπ) θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 
Θ.Ο.Θ. θαη ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηεο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο. 

● Αλαιακβάλεη φιεο ηηο βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εθηφο εθείλσλ πνπ 
νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε εθ κέξνπο ησλ ρεηξηζηψλ  ηνπ Γήκνπ.  

● Δπηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.  
● Παξαδίδεη θαη παξαιακβάλεη ην πξνο κίζζσζε ζάξσζξν απφ ην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ 

(πεξηνρή Οπηδά Ιεκνλνχ, Κπηηιήλε). 
 

Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ κίζζσζε νρεκάησλ είλαη νη παξαθάησ:  
 

⮚ Σο πλαίςιο, και θ ςαρωτικι υπερκαταςκευι κα αποτελοφν ενιαίο ςφνολο (COMPACT).  
 

 

Πλαίςιο 

⮚ Θα αποτελεί ενιαίο ςφνολο με τθν ςαρωτικι καταςκευι. Σο πλαίςιο κα φζρει ζξι (6) πλιρεισ 
τροχοφσ μετά ελαςτικϊν επιςϊτρων και αεροκαλάμων, κατάλλθλων και ιδίων διαςτάςεων.  

⮚ Σο ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να είναι τουλάχιςτον 7000 kg. 
⮚ Οι διαςτάςεισ του ςαρϊκρου κα είναι:  

● μζγιςτο πλάτοσ  δίχωσ τουσ κακρζπτεσ 2.3 m 

● μζγιςτο φψοσ ςτθν οροφι περίπου   3.0 m 

● μζγιςτο μικοσ   με τισ δφο πλευρικζσ βοφρτςεσ  6.1 m 
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Κινθτιρασ 

⮚ Ο κινθτιρασ κα είναι DIESEL, απευκείασ εγχφςεωσ, τετράχρονοσ τετρακφλινδροσ, υδρόψυκτοσ, 
χαμθλισ ςτάκμθσ κορφβου εκ των κυκλοφοροφντων γνωςτϊν τφπων του εμπορίου με 
εξαςφαλιςμζνο ςφςτθμα προμικειασ ανταλλακτικϊν.  

⮚ Η ιςχφσ του κινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον  155 kW και θ ροπι του τουλάχιςτον 400 Nm.  
⮚ Θα δοκοφν υποχρεωτικά τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι :  

Σφποσ και καταςκευάςτρια εταιρία. Πραγματικι ιςχφσ ςφμφωνα με τον αρικμό ςτροφϊν 
(μζγιςτθ). Η μζγιςτθ ροπι ςτρζψεωσ ςφμφωνα με τον αρικμό ςτροφϊν.  

   

φςτθμα μετάδοςθσ 

⮚ Σο ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι υδροςτατικό θλεκτρονικά ελεγχόμενο αποκλειόμενθσ τθσ 
μθχανικισ μετάδοςθσ λόγω των φκορϊν που αυτό κα υφίςταται ςτισ μικρζσ ταχφτθτεσ εργαςίασ.  

⮚ Η μζγιςτθ ταχφτθτα πορείασ πρζπει να είναι όςο το δυνατόν ποιο μεγάλθ  ζτςι ϊςτε λόγω των 
αποςτάςεων που ζχει ο Διμοσ να είναι εφκολεσ οι μετακινιςεισ του. Η ταχφτθτα πορείασ δεν 
πρζπει να είναι μικρότερθ από 60 km/h και θ ταχφτθτα εργαςίασ όχι μικρότερθ των 15 km/h. Θα 
υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ ςάρωςθσ προςωρινά ςε οπιςκοπορεία για μεγαλφτερθ 
ευελιξία κατά τθ ςάρωςθ.  

⮚ Σο ςάρωκρο κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα αναρρίχθςθσ ςε πεηοδρόμια φψουσ τουλάχιςτον 
15 cm.  

  
 

φςτθμα πζδθςθσ 

⮚ Σο ςφςτθμα πζδθςθσ κα αποτελείται από το κφριο ποδόφρενο το οποίο κα επενεργεί ςτουσ 
τροχοφσ διαμζςου διπλοφ κυκλϊματοσ για τθν πζδθ πορείασ ζνα κφκλωμα κα επενεργεί ςτον 
εμπρόςκιο άξονα και ζνα ςτον οπίςκιο) με διςκόφρενα και από τθν πζδθ ςτάκμευςθσ 
(χειρόφρενο) που κα εξαςφαλίηει τθν αςφαλι ακινθτοποίθςθ του ςαρϊκρου ςε κλίςθ εδάφουσ 
άνω του 15% με πλιρεσ φορτίο.  

 

φςτθμα διεφκυνςθσ 

⮚ Θα είναι υδραυλικό.  
⮚ To ςάρωκρο κα φζρει τετραδιεφκυνςθ και κα ζχει   ακτίνα ςτροφισ θ οποία δεν κα υπερβαίνει τα 

1,5 m(εςωτερικά) και τα 3,5m από τοίχο ςε τοίχο.  

  

 

Άξονεσ – αναρτιςεισ – ελαςτικά 

⮚ Οι άξονεσ του ςαρϊκρου κα ζχουν ικανότθτα φόρτιςθσ τουλάχιςτον 3.000 kg ζκαςτοσ.  
⮚ Η ανάρτθςθ κα  αποτελείται από  ςπειροειδι ελατιρια με υδραυλικά αμορτιςζρ  ςε κάκε τροχό.  

 

Κάδοσ απορριμμάτων 

⮚ Η δεξαμενι απορριμμάτων κα είναι ιςχυρισ και ςτιβαρισ καταςκευισ, από ανοξείδωτο χάλυβα 
ζτςι ϊςτε να παρουςιάηει υψθλό δείκτθ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ, ονομαςτικισ χωρθτικότθτασ 
μεγαλφτερθ από 4m³ , ενιςχυμζνθ με κατάλλθλεσ νευρϊςεισ. 

⮚ Η εκκζνωςθ των απορριμμάτων κα γίνεται με οπίςκια εκκζνωςθ από φψοσ περίπου 1.500 mm. 
Εντόσ τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων κα υπάρχουν ςιτεσ που κα φιλτράρουν τον αζρα για τθν 
κατακράτθςθ ςκουπιδιϊν - ςκόνθσ.  

● Επικυμθτό είναι το ςάρωκρο να διακζτει ςφςτθμα αποβολισ των ακακάρτων υγρϊν από 
τον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων.  
● Επικυμθτό όπωσ το ςάρωκρο ςε περίπτωςθ βλάβθσ να διακζτει και χειροκίνθτο ςφςτθμα 
ανατροπισ.  
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⮚ Η δεξαμενι απορριμμάτων   να είναι καταςκευαςμζνθ από χάλυβα, Θα ζχει υδραυλικι ανατροπι. 
H   χωρθτικότθτά κα είναι μεγαλφτερθ από 4m3 . 

⮚ Η δεξαμενι ςυγκζντρωςθσ απορριμμάτων κα πρζπει να ζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα, για να 
αποφεφγεται θ απορροι υγρϊν από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ, θ πόρτα δε, κα αςφαλίηει απόλυτα.  

⮚ Σο ςάρωκρο κα διακζτει ςτρόβιλο αναρρόφθςθσ (τουρμπίνα) με πτερωτι καταςκευαςμζνθ από 
υψθλισ ποιότθτασ χάλυβα ικανοφ πάχουσ με ιςχυρό προςτατευτικό κάλυμμα μεγάλθσ αντοχισ 
ςτθν τριβι.  

⮚ Ο ςτρόβιλοσ κα είναι δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνοσ για τθν διατιρθςθ τθσ άριςτθσ και ομαλισ 
λειτουργίασ του. 

⮚ H εκκζνωςθ τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων κα γίνεται υδραυλικά με οπίςκια ανατροπι από φψοσ 
περίπου 1.500 mm. Οι λειτουργίεσ  του ςαρϊκρου κα γίνονται από κεντρικό πίνακα ελζγχου, που 
κα βρίςκεται ςτο κάλαμο του χειριςτι.  

 
 

τόμιο και αγωγόσ αναρρόφθςθσ  

⮚ Σο ςτόμιο αναρρόφθςθσ και ο αγωγόσ  αναρρόφθςθσ κα αποτελοφν  το ςφςτθμα ςυλλογισ και 
μεταφοράσ των ςαρωμζνων υλικϊν.  

⮚ Σο ςτόμιο κα βρίςκεται κάτω από τθν καμπίνα, ςτο κζντρο μεταξφ των βουρτςϊν εμπρόσ από τουσ 
εμπρόςκιου τροχοφσ. H χοάνθ κα  είναι καταςκευαςμζνθ από ατςάλι για μεγάλθ διάρκεια ηωισ 
και κα υποςτθρίηεται από μικροφσ τροχοφσ . 

 
 

φςτθμα ςάρωςθσ   

⮚ Σο προςφερόμενο ςάρωκρο κα λειτουργεί με ςφςτθμα αναρροφθτικισ ςάρωςθσ.  
⮚  Η ςάρωςθ κα γίνεται με δφο ψικτρεσ (ςκοφπεσ) διαμζτρου 900mm τουλάχιςτον 

καταςκευαςμζνεσ από πολυπροπυλζνιο και ατςαλόςυρμα , που κα περιςτρζφονται δια μζςου 
υδραυλικϊν κινθτιρων, εξαςφαλιςμζνεσ αυτόματα από απρόβλεπτεσ προςκροφςεισ.  

⮚ Ο χειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ρυκμίηει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ των βουρτςϊν, τθν κλίςθ 
των βουρτςϊν και τθν πίεςθ επι του εδάφουσ. Σουλάχιςτον θ πίεςθ επί του εδάφουσ και θ 
ταχφτθτα περιςτροφισ των βουρτςϊν κα είναι ρυκμιηόμενεσ από τθν καμπίνα ανεξάρτθτα για τθν 
κάκε βοφρτςα. 

⮚ Οι μθχανιςμοί του ςαρϊκρου κα κινοφνται από τον πετρελαιοκινθτιρα του ςαρϊκρου, που κα 
είναι ικανισ ιςχφοσ και κα ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν υπερκζρμανςθ και τθν ελάχιςτθ πίεςθ 
λαδιοφ του κινθτιρα.  

⮚ Οι ψικτρεσ ςάρωςθσ κα παίρνουν κίνθςθ από υδραυλικοφσ κινθτιρεσ. Προκειμζνου να αυξθκεί το 
πλάτοσ ςάρωςθσ και για καλφτερθ απόδοςθ ςε δφςκολα ςθμεία όπου υπάρχει θ ανάγκθ 
αυξομείωςθσ του πλάτουσ ςάρωςθ κα υπάρχει θ δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ μετατόπιςθσ των 
βραχιόνων των ψθκτρϊν μεταξφ τoυσ με χειριςμό από τθν καμπίνα οδθγοφ κακϊσ και θ 
δυνατότθτα να ςαρϊνουν ςε διαφορετικό επίπεδο (μια βοφρτςασ ςτο πεηοδρόμια και μια ςτο 
οδόςτρωμα) .  Σο  πλάτοσ ςάρωςθσ κα είναι τουλάχιςτον  2.000mm. 

⮚ Όλεσ οι κινιςεισ των ψθκτρϊν κα ελζγχονται και κα εκτελοφνται μζςω κατάλλθλων υδραυλικϊν 
ςυςτθμάτων και κα είναι ρυκμιηόμενεσ υδραυλικά (π.χ. πίεςθ λειτουργίασ, ταχφτθτα 
περιςτροφισ). Επίςθσ κα υπάρχουν κατάλλθλα ςυςτιματα προςταςίασ για οριακζσ περιπτϊςεισ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και κα φζρουν προςταςία ζναντι προςκροφςεων ςε εμπόδια με 
ελαςτικι επαναφορά των πλευρικϊν ψθκτρϊν ςτο εςωτερικό του ςαρϊκρου.  

 
 

φςτθμα  νεροφ 

⮚ Για τθν καταςτολι τθσ ςκόνθσ κατά το ζργο τθσ ςάρωςθσ, το ςάρωκρο κα διακζτει κατάλλθλο 
ςφςτθμα ψεκαςμοφ κακαροφ νεροφ, αποτελοφμενο από δεξαμενι φδατοσ καταςκευαςμζνθ από 
ανοξείδωτο υλικό χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300 lt, από κατάλλθλθ αντλία πίεςθσ, από τισ 
απαραίτθτεσ ςωλθνϊςεισ και τα ειδικά ακροφφςια φδατοσ τα οποία κα είναι κατάλλθλα 
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κατανεμθμζνα ςε καίρια ςθμεία του ςαρωτικοφ ςυςτιματοσ. Η ποςότθτα του νεροφ πρζπει να 
είναι ρυκμιηόμενθ από τθν καμπίνα.  

⮚ Σο ςφςτθμα τροφοδοςίασ νεροφ κα είναι εφοδιαςμζνο με φίλτρο κακαριςμοφ μεγάλθσ αντοχισ.  
⮚ Η αντλία νεροφ πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ – απενεργοποίθςθσ κατά 

τθν ενεργοποίθςθ – απενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςάρωςθσ. Σο ςτόμιο αναρρόφθςθσ κα 
διακζτει εςωτερικό ςφςτθμα νεροφ για τον ζλεγχο τθσ ςκόνθσ.  

 

Καμπίνα οδιγθςθσ 

⮚ Η καμπίνα του οχιματοσ κα είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνθ, ϊςτε να προςφζρει ςτον χειριςτι μία 
αςφαλι και άνετθ οδιγθςθ. Θα είναι καταςκευαςμζνθ από χάλυβα και κα ζχει επιπλζον και μια 
κζςθ για ςυνοδθγό.  Η οδιγθςθ κα επιτυγχάνεται με ζνα υδραυλικό τιμόνι.  

⮚ Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ κα είναι κατάλλθλα μονωμζνοσ κατά τθσ ςκόνθσ, φδατοσ, κακϊσ και 
κατάλλθλα θχομονωμζνοσ 

⮚ τθν καμπίνα κα υπάρχουν όλα τα απαραίτθτα όργανα χειριςμοφ του ςαρϊκρου κακϊσ και 
ςτροφόμετρο, όργανο ζνδειξθσ κερμοκραςίασ φδατοσ, όργανο ζνδειξθσ πίεςθσ λαδιοφ, διακόπτθσ 
για το ςφςτθμα ψεκαςμοφ νεροφ, δείκτθσ καυςίμου, διακόπτεσ για τα φϊτα πορείασ, εργαςίασ, 
φανϊν οροφισ και δεικτϊν αλλαγισ κατεφκυνςθσ, διακόπτθσ υαλοκακαριςτιρων, ποδόγκαηο, 
ποδόφρενο, διακόπτθσ για το ςφςτθμα ψεκαςμοφ νεροφ, χειρόφρενο, βομβθτζσ προειδοποίθςθσ.  

⮚ Κρίνεται αναγκαία θ φπαρξθ των κάτωκι δεικτϊν και οργάνων :  
● Όργανο ζνδειξθσ ζλλειψθσ υγρϊν φρζνων.  
● Όργανο ζνδειξθσ κορεςμοφ φίλτρου αζροσ.  
● Όργανο ζνδειξθσ κορεςμοφ φίλτρου υδραυλικϊν και χαμθλισ ςτάκμθσ.  
● Δείκτθσ κερμοκραςίασ υδραυλικοφ λαδιοφ.  
● Δείκτθσ ςτάκμθσ κακαροφ νεροφ ψεκάςματοσ.  
● Ρυκμιςτισ ςτροφϊν ψθκτρϊν.  
● Δείκτθσ ζνδειξθσ κάδου ςαρωμάτων εκτόσ κζςθσ θρεμίασ.  
● Ωρομετρθτι κινθτιρα.  

 

 
 

 Άρζρο 6°:  ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
Ζ πξνζθνξά, καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιιεηαη ζην Γήκν Κπηηιήλεο, ζην ηκήκα 

Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο Ορεκάησλ – Κεραλεκάησλ, δηεχζπλζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21, ή ζην 
πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο, κέζα ζε ΔΛΑ ΔΛΗΑΗΟ ΘΑΗ ΦΡΑΓΗΚΔΛΟ ΦΑΘΔΙΟ. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
 

 

 
Άρζρο 7° :  ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ   

  Γελ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνλ Λ 4412/2016. 
 

 
Άρζρο 8°:  ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κε ηελ παξνχζα πξνβιέπνληαη ηρεης (3) κήλες κίζζωζες κεηά ηελ παξαιαβή πξνο ρξήζε  ηνπ ζαξψζξνπ 

τωρεηηθόηεηας 5m3  ελψ ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη σο ηέινπο ηνπ έηνπο απφ ηελ 
εκέξα ππνγξαθήο ηεο. 

 
 
 

Άρζρο 9° - ΞΑΟΑΙΑΒΖ - ΣΟΝΛΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ - ΑΞΝΟΟΗΤΖ -ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

Ζ παξαιαβή ηνπ ζαξψζξνπ κίζζσζεο  ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ζάξσζξν ζην ακαμνζηάζην ηνλ Γήκνπ Κπηηιήλεο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη 

έμνδα, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθηφο αλσηέξαο 

βίαο (π.ρ. απεξγία ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο) ή δηαθνξεηηθήο έγγξαθεο ζπλελλφεζεο ηνλ αλαδφρνπ κε 
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ηελ αξκφδηα Γ/λζε. Σν ζάξσζξν πξνο κίζζσζε κε επζχλε ηνλ αλαδφρνπ, ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεηαη θαηά 
ηελ παξάδνζή ηνλ θαη απφ πξφζθαην (κε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία έθδνζεο ην πνιχ 20 εκεξψλ) δειηίν 

ηερληθνχ ειέγρνπ ή έληππν ζπληήξεζεο απφ ηδησηηθφ ζπλεξγείν. 
Σν πξνο κίζζσζε ζάξσζξν  πνπ ζα παξαδνζεί, ζηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή  

πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Απηνθηλήησλ-Ορεκάησλ –Κεραλεκάησλ Έξγνπ ηνπ  Γήκνπ, πνχ ζπγθξνηήζεθε 

ζχκθσλα κε ηελ 91/2021 Απφθαζε Γεκάξρνπ. Ζ επηηξνπή παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ 
θαηαγξαθεί ε θαηάζηαζή ηνπ ζαξψζξνπ,  ζα ζπληαρζεί δειηίν θαηαιιειφηεηαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζαξψζξνπ. ηελ ζπλέρεηα ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο ζα δηαβηβαζηεί 
ζηελ Γ/λζε, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηεί ην κηζζσκέλν ζάξσζξν, αθνχ πξψηα ειεγρζνχλ ηα 

πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ αλάδνρν απαηηνχκελα έγγξαθα ηνλ θάζε νρήκαηνο (άδεηα θπθινθνξίαο, 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θιπ.). Σν δειηίν θαηαιιειφηεηαο θαη ηα έγγξαθα ζα δηαβηβαζηνχλ ζηελ αξκφδηα 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλνδεχζνπλ ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνλ (ζχκθσλα κε ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο), θξίλεη 

αηηηνινγεκέλα φηη κέξνο ή φιν ην ζάξσζξν πνπ πξνζθνκίζζεθε δελ κπνξνχλ λα παξαιεθζεί πξνο ρξήζε 

ιφγσ θαθήο θαηάζηαζεο, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο  ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ, λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρφλ βιάβεο ή δεκηέο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε 

θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο ή λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια αληίζηνηρσλ ή θαιχηεξσλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, εθηφο θαη αλ ππάξμεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε ζπλελλφεζε ηνλ αλαδφρνπ κε ηελ Γ/λζε. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη  ην ζάξσζξν πνπ απνξξίθζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνλ ηάρζεθε, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνλ 

Γήκνπ, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη" έθεζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξ. 8 ηνλ άξζξνλ 208 ηνλ Λ.4412/2016. Απηφ βεβαίσο δελ αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε ηνλ αλαδφρνπ ζην 
δηάζηεκα απηφ λα έρεη εμαζθαιίζεη ζηελ αξκφδην Γ/λζε ηνλ Γήκνπ αζθαιέο θαη ιεηηνπξγηθφ ζάξσζξν  ψζηε 

λα κελ δηαθνπεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη" έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Αθνινχζσο, 
κε βάζε ην δειηίν θαηαιιειφηεηαο ηεο Γ/λζεο πεξί ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζαξψζξνπ θαη ηεο 

αληαπφθξηζεο ηνλ Αλαδφρνπ (εθκηζζσηή) ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε Δπηηξνπή ζα ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα πιεξψλεηαη ην κεληαίν ζπκβαηηθφ κίζζσκα. 

Θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζαξψζξνπ ζηνλ Αλάδνρν (εθκηζζσηή) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ 
κίζζσζεο, ην ζάξσζξν ζα ειεγρζεί απφ ην δεκνηηθφ ζπλεξγείν παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνλ αλαδφρνπ θαη 

αθνχ θαηαγξαθεί ε θαηάζηαζή ηνπο Θα ζπληαρζεί δειηίν παξάδνζεο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε αλαιπηηθά γηα θάζε έλα φρεκα. 
 

Άρζρο 10° : ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ - ΘΟΥΠΔΗΠ 
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ 

αληηθαηαζηήζεη ηα νρήκαηα ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά εληφο  ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, εθηφο θαη αλ έρεη πξνθχςεη δηαθνξεηηθή έγγξαθε ζπλελλφεζε ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε. 

Ρολίδεηαη όηη γηα ηο δηάζηεκα κε τρεζηκοποίεζες ηοσ ζαρώζροσ ιόγο επηζθεσής ή ζσληήρεζες 

από ηολ αλάδοτο, δελ Θα θαηαβάιιεηαη ζε ασηόλ ηο αλάιογο κίζζωκα. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 
α) ην ζάξσζξν  δελ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε (Γήκνο 

Κπηηιήλεο) 
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Αλ ην πιηθφ (ζάξσζξν) παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηνπο ρξφλνπο πνπ νξίδνληαη  παξαπάλσ 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κίζζσζεο γηα θάζε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνλ Λ.4412/2016. 

Γηα θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
Ζ είζπξαμε ηνλ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνλ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε 
ηεο έλσζεο. 
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Άρζρο 12°: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο κίζζσζεο ηνπ ζαξψζξνπ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα κε ηελ 

εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 200 ηνπ Λ 4412/2016, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 
αγαζψλ ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

 
 

Άρζρο 13°: ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία, ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
εκθάληζή ηεο, ηα κέξε ππφθεηληαη γηα ηελ επίιπζή ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ πνπ εδξεχνπλ 

ζηελ Κπηηιήλε. 

 
 

 
Μυτιλινθ, Αφγουςτοσ  2021 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
    
                                                                                                               Βάςει τθσ αρικμ. Πρωτ.:Γ.Γ./Φ024-03/21859 
                      Ο υντάξασ                                                                                  Ο Αν. Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
                                                                                                                                     Διοικθτικών Τπθρεςιών 

 

               Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                            Ευςτράτιοσ Χριςτοφαρισ 
         Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                                    ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                       ΜΙΘΩΗ ΑΡΩΘΡΟΤ  
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                                                            
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ       96/2021 
 

 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΑΡΩΘΡΟΤ Μ.Μ ΑΡΙΘΜΟ  

ΜΗΝΩΝ 

ΜΙΘΩΗ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
Α 

 

 
Κίζζσζε ζαξψζξνπ 5m3 

 
 Κήλαο 

Κίζζσζεο 3    

 
  χλνιν κε Φ.Π.Α.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομθνία:  ………………………….  / ………………………….  / 2021 
 

Ο Προςφζρων 
 


