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Σ Ε Υ Ν Θ Κ Η   Τ Π Η Ρ Ε  Θ Α                                              ΕΠΕΘΓΟΝ 

                                    ΥΑΛΚΘΔΑ, 7 / 4 / 2020  
  

 ΚΑΣΑΥΩΡΘΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

 

Σ Ε Υ Ν Θ Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η   Α Ν Α Γ Κ Α Θ Ο Σ Η Σ Α  
 

Λόγσ ηνπ όηη ν αλνηθηόο δηαγσληζκόο κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ γηα ηελ επηινγή 

αλαδόρνπ γηα ηελ «Μίζζσζε κεραλήκαησλ έξγσλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ» (αξ. Δηαθήξπμεο 

19PROC005452172 201-08-20 πξνϋπνινγηζκνύ € 191.540,00 (ρσξίο ΦΠΑ) ε νπνία έιαβε αξηζκό 

ζπζηήκαηνο ΕΗΔΗ 78847,1) απέβε άγνλνο εθηόο ησλ άιισλ θαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε, 

ζπληάζζεηαη ε παξνύζα Σερληθή Έθζεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηελ απ’ επζείαο αλάζεζε 

Παξνρήο Τπεξεζίαο κε ηίηιν : «Μίζθωζη Γερανοθόροσ Οτήμαηος και Ηλεκηροπαράγωγοσ 

Ζεύγοσς» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζην Σκήκα Απνρέηεπζεο θαη Η/Μ Εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Σν αληηθείκελν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο κε ηίηιν : «Μίζθωζη Γερανοθόροσ Οτήμαηος και 

Ηλεκηροπαράγωγοσ Ζεύγοσς», [CPV: 45510000-5  «Ελνηθίαζε γεξαλώλ κε ρεηξηζηή»] θαη                       

[31121000-0 «πγθξνηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ»], πεξηιακβάλεη : 

- Tελ κίζζσζε ελόο γεξαλνθόξνπ νρήκαηνο κε ηειεζθνπηθό βξαρίνλα θαη αλπςσηηθή ηθαλόηεηα 

16 tn/m. 

- Σελ κίζζσζε Ηιεθηξνπαξάγσγνπ Ζεύγνπο ηζρύνο 110 KVA θαη  

- Σελ κίζζσζε Ηιεθηξνπαξάγσγνπ Ζεύγνπο ηζρύνο 150 KVA.  

 

ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ 

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΩΡΕ 
ΣΘΜΗ 

ΑΝΑ ΩΡΑ 
ΤΝΟΛΟ 

Γεξαλνθόξν όρεκα κε ηειεζθνπηθό βξαρίνλα θαη 

αλπςσηηθή ηθαλόηεηα 16 tn/m. 
100 € 40,00 € 4.000,00 

Ηιεθηξνπαξάγσγν Ζεύγνο ηζρύνο 110 KVA 40 € 25,00 € 1.000,00 

Ηιεθηξνπαξάγσγν Ζεύγνο ηζρύνο 150 KVA 40 € 30,00 € 1.200,00 

ΤΝΟΛΟ :  € 6.200,00 

 

Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα ηηκνινγείηαη ζε σξηαία απνδεκίσζε 

κίζζσζεο ζηα κηζζσκέλα νρήκαηα - κεραλήκαηα.  

 

Ο ρξόλνο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ζα είλαη ε θαζαξή απαζρόιεζε ηνπ κηζζσκέλνπ  νρήκαηνο  

- κεραλήκαηνο ζηελ Δ.Ε.Τ.Α.Υ. ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ρξόλνο κεηάβαζεο ζηελ αξρηθή ζέζε 

εξγαζίαο πνπ νξίζηεθε από ηελ Δ.Ε.Τ.Α.Υ. θαζώο θαη ν ρξόλνο επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ 

αλαδόρνπ.  
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ε πεξίπησζε βιάβεο ζηα κηζζσκέλα νρήκαηα - κεραλήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, 

ζα πηζηνπνηείηαη ν θαζαξόο ρξόλνο εξγαζίαο θαη όρη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηζθεπή. 

 

Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληόο δύν σξώλ από ηελ θιήζε ηνπ ππεπζύλνπ 

ηεο ππεξεζίαο. 

 

Επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπθηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη 

αξγίεο, ζύκθσλα κε όζα ζρεηηθά νξίδνληαη από ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο, ρσξίο ν Αλάδνρνο λα 

δηθαηνύηαη νπνηαζδήπνηε πξόζζεηεο απνδεκίσζεο πέξα από απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζύκβαζε 

θαη ηεο ηηκήο σξνκηζζίνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ εξγαζίαο ν 

Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο.  

 

Η σο άλσ Παξνρή Τπεξεζίαο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζπλερή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πξνο 

ηνπο Δεκόηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Πξνηείλεηαη ε  εθηέιεζε ηεο σο άλσ Παξνρήο Τπεξεζίαο κε απεπζείαο αλάζεζε δηόηη ε 

δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ην ρξεκαηηθό όξην ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 παξ.1  ηνπ λ. 4412/2016  (ΦΕΚ  

Α΄ 147/08-08-2016) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 236 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη  ζην πνζό ησλ € 6.200,00 (τωρίς ΦΠΑ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ 

ελ’ ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξίζκ. 249/2019 Απόθαζη 

Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Υ., όπσο έρεη εγθξηζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζην θεθάιαην «Παροτές Σρίηων» 

ηνπο K.A. 620702 - «Επιζκεσές και ζσνηήρηζη Η/Μ Ύδρεσζης»(80%) και Κ.Α. 620710  - 

«Επιζκεσές και ζσνηήρηζη  μητ. Αποτέηεσζης» (20%) θαη ν Φ.Π.Α. ζηνλ Κ.Α 54006224.  

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ                                                           

ΣΜΗΜ. ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 
Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ. 
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