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«Η  ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BYTIOΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Η υλοποίηση εργασιών στα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις Δ.Ε. Χαλκίδας, 
Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, απαιτεί κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα, το οποίο όμως η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
διαθέτει μόνο ένα που δεν επαρκεί για το σύνολο των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στην 
Δ.Ε. Χαλκίδας και την Δ.Ε. Ν. Αρτάκης  
         Είναι άμεση ανάγκη για μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για το έτος 2019 ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, για εργασίες αποχέτευσης ακαθάρτων και  
ομβρίων στις Δ.Ε. Χαλκίδας και Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, λόγω λήξης της υφιστάμενης 
σύμβασης. 
 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 4.960,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού έχουν προκύψει από το Πρακτικό 
αντίστοιχης Μίσθωσης της Π.Ε. Εύβοιας (όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση 1863/6ο 
θέμα/ 14-12-2016 Οικον. Επιτρ. –Αρ. Πρακτικού 49), από τιμές εμπορίου και από 
Πρακτικά των Διαγωνισμών Μισθώσεων Βυτιοφόρων της ΔΕΥΑΧ την τελευταία 
πενταετία. 

Πέραν των κατάλληλων αδειών οι ελάχιστες προδιαγραφές του υπό μίσθωση 
βυτιοφόρου οχήματος, είναι: 

 
- Βυτιοφόρο όχημα για συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων & ομβρίων και 
συντήρησης Κ.Λ.Χ. - Κ.Λ.Ν.Α., min ιπποδύναμης 170ΗΡ χωρητικότητας min 10m3 
λυμάτων. 
 
Η δαπάνη (CPV:60182000-7 «Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με 
οδηγό») για τη  σύμβαση  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ, σε βάρος των 
Κ.Α. 620708 (50%) και 620707 (κατά 50%), του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και ο ΦΠΑ τον ΚΑ 54006224 του προϋπολογισμού ετών 
2019. 

            Χαλκίδα, Μάρτιος 2019 

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο                   Ο 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1: ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ:  

 

Α/Α           ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.      

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.    

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΩΡΑ 31 80,00 € 2.480,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ    2.480,00 € 
 

 
ΟΜΑΔΑ 1: ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ:  
 

Α/Α           ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.      

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.    

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΩΡΑ 31 80,00 € 2.480,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ    2.480,00 € 

 
 
                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ=    4.960,00 €  
                                                                          24% Φ.Π.Α.=       1.190,40 €  
                                                                                          ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ=     6.150,40 € 
 
 
       Χαλκίδα, Μάρτιος 2019 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της Μίσθωσης 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  μίσθωση Βυτιοφόρου Οχήματος, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις Δ.Ε. Χαλκίδας, Ν. 
Αρτάκης, σε εργασίες αποχ. ακαθάρτων & αποχ. ομβρίων ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 4.960,00 € (χωρίς Φ.Π.Α), όπως αυτά αναφέρονται και 
περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση –Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
 

Άρθρο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

α) Ο Ν. 4412/2016, όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
β) Ο Ν. 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
γ) Ο Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/2006) με τίτλο: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 
δ) Ο Ν. 3852/Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-6-2010  : «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
ε) Ο Ν. 3861/Φ.Ε.Κ. 11 Α΄ /13-7-2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
στ) Οι λοιπές σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά Τεύχη 

Κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές 
Προσφορά 



 

Άρθρο 4ο 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

Το μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται στο ποσό που αναγράφεται στο έντυπο του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
 
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης μόνο βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι όροι 
και οι Προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
 
 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 

Ο Ανάδοχος της μίσθωσης, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για να υπογράψει τη 
σύμβαση και να καταθέσει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή για την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 302 του Ν. 4412/2016.  
 
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο χρόνος που θα εκτελούνται οι υποδεικνυόμενες 
εργασίες που θα ζητηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, θα είναι άμεσος  
όποτε κι αν ζητηθεί. 
 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά από έγγραφη ειδοποίηση δύναται μετά από 30 ημέρες να λύσει  
μονομερώς τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 6ο 

Όλοι οι όροι της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων θεωρούνται ουσιώδεις και 
παρέχουν το δικαίωμα της έγγραφης καταγγελίας. 

Άρθρο 7ο 

Ο μισθωτής υποχρεούται: 
- Να χρεώνει στην προκαθορισμένη τιμή, να τιμολογεί, να επιβαρύνεται με τον 
εκάστοτε Φ.Π.Α. και να πληρώνεται σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
-Για κάθε πληρωμή ο μισθωτής πρέπει να προσκομίζει στην ΔΕΥΑΧ ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
-Τα καύσιμα, ασφάλιστρα, η αμοιβή του χειριστή του βυτιοφόρου οχήματος που θα 
χρησιμοποιηθεί για εργασίες της ΔΕΥΑΧ και λοιπές υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά 
ταμεία αποτελούν υποχρέωση του μισθωτή. 



 

-Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται και να υπακούει στις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 
-Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση για παράδοση εκάστου μισθωμένου 
μηχ/τος με χειριστή κάτοχο κατάλληλης αδείας σε χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη της 
Υπηρεσίας. 
-Αν ο μισθωτής καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο με υπαιτιότητά του την 
μίσθωση των μηχανημάτων πέραν της μιας ημερολογιακής ημέρας, κινείται η 
διαδικασία κηρύξεώς του ως εκπτώτου και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  
-Ο Φ.Π.Α. κάθε παραστατικού του μισθωτή θα βαρύνει τη ΔΕΥΑΧ. 
 

Άρθρο 8ο 

Όλες οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύσουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μίσθωσης και της Σύμβασης. 

Άρθρο 9ο 

Το υπό μίσθωση βυτιοφόρο όχημα θα είναι ασφαλισμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης και σε άριστη κατάσταση. 
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