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Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Αγράφων 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
3. Τιµολόγιο Μελέτης  
4. Συγγραφή υποχρεώσεων  
 
 
 

 

 

 

 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  

 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  :   Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων  
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2021 
CPV:   1) 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού 
           2) 75251100-1 Υπηρεσίες καταπολέµησης πυρκαγιών 
           3) 90722300-7 Υπηρεσίες αναµόρφωσης γαιών 
 
ΧΡΗΣΗ : 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.904,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
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Τεχνική Περιγραφή 

 
  Σκοπός της παρούσας είναι η µίσθωση µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων που αναλυτικά περιγράφονται στον 
Προϋπολογισµό και το Τιµολόγιο της µελέτης, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
  Τα µηχανήµατα – οχήµατα θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και 
αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, 
ο ανάδοχος υποχρεούται την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος - οχήµατος, εξαιρουµένων µόνο τη διακοπή για 
ανεφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα  διανοµής. 
  Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος-οχήµατος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται αυτός 
που αρχίζει µε την εντολή της υπηρεσίας (του Αντιπεριφερειάρχη, της ∆.Τ.Ε. ή της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας) και 
περατώνεται µε την λήξη του γεγονότος και µετά από άρση της εντολής της αρµόδιας Υπηρεσίας. Ο έλεγχος δίνατε να γίνεται και µε 
ηλεκτρονικά µέσα. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η πάσης φύσεως εκτέλεση εργασιών που αποσκοπεί στην 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 73.904,00€ µε Φ.Π.Α. 24%.       
                   
 

 
 

  

  
 

 

 
 
 

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο συντάξας 

 
 

Κων/νος Κοντοπάνος 
            Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο Αν. Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε. 

 
 

Παναγιώτης Βονόρτας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο  Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

 
 

Κλέσιορας Παναγιώτης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  

 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  :   Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων  
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2021 
CPV:   1) 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού 
           2) 75251100-1 Υπηρεσίες καταπολέµησης πυρκαγιών 
           3) 90722300-7 Υπηρεσίες αναµόρφωσης γαιών 
 
ΧΡΗΣΗ : 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.904,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
     

 
ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών 
(GRADER), για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του 
∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
45,00 €  2 80 

        
7.200,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.728,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.928,00€ 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή 70 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 
2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή 70 ΗΡ 
και άνω, για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του 
∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
40,00 €  2 72 

       
   5.760,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 5.760,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.382,40€ 

ΣΥΝΟΛΟ 7.142,40€ 

 
 
 
 
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  

 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  :   Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων  
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2021 
CPV:   1) 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού 
           2) 75251100-1 Υπηρεσίες καταπολέµησης πυρκαγιών 
           3) 90722300-7 Υπηρεσίες αναµόρφωσης γαιών 
 
ΧΡΗΣΗ : 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.904,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
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ΤΜΗΜΑ 3 : «Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων 
αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
45,00 €  2 80 7.200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 7.200,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.728,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.928,00€ 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω, 
για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
55,00 €  2 80 8.800,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.800,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.112,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 10.912,00€ 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση Χορτοκοπτικού ή Καλαθοφόρου οχήµατος, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Χορτοκοπτικού ή 
Καλαθοφόρου οχήµατος, για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων 
αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
43,00 €  1 80 3.440,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.440,00€ 

ΦΠΑ 24% 825,60€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.265,60€ 
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ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση Φορτηγού από 10 ton έως 15 ton, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Φορτηγού από 10 ton έως 15 
ton, για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
30,00 €  2 80 4.800,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.152,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.952,00€ 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση Φορτηγού άνω των 15 ton, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Φορτηγού άνω των 15 ton, για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων 
αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
40,00 €  2 80 6.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 6.400,00€ 

ΦΠΑ 24% 1.536,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 7.936,00€ 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και 
άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
55,00 €  2 80 8.800,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.800,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.112,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 10.912,00€ 
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ΤΜΗΜΑ 9: «Μίσθωση Προωθητήρα έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Προωθητήρα έως 160 ΗΡ, για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων 
αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
40,00 €  1 80 3.200,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.200,00€ 

ΦΠΑ 24% 768,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.968,00€ 

 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση Προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 
2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων» 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

  

1 

Μίσθωση Προωθητήρα από 161 ΗΡ και 
άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων ΩΡΕΣ 

            
50,00 €  1 80 4.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00€ 

ΦΠΑ 24% 960,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00€ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο συντάξας 

 
 

Κων/νος Κοντοπάνος 
            Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο Αν. Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε. 

 
 

Παναγιώτης Βονόρτας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο  Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

 
 

Κλέσιορας Παναγιώτης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   
 

Α.Τ.: 1    Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER)  
  
Μίσθωση ∆ιαµορφωτήρα γαιών (GRADER) ανεξαρτήτως ίππων, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
Ο ∆ιαµορφωτήρας γαιών (GRADER) θα έχει κινητήρα ανεξαρτήτως ίππων, το σύστηµα λειτουργίας θα είναι υδραυλικό (µετάδοση 
κίνησης τροχών, χειρισµός µεσαίου µαχαιριού), θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα 
πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας.  
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  45,00€ 

 (Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ 

 

 

 
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  

 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  :   Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων  
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2021 
CPV:   1) 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού 
           2) 75251100-1 Υπηρεσίες καταπολέµησης πυρκαγιών 
           3) 90722300-7 Υπηρεσίες αναµόρφωσης γαιών 
 
ΧΡΗΣΗ : 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.904,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
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Α.Τ.: 2    Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή 70 ΗΡ και άνω  
 
Μίσθωση Εκσκαφέα – φορτωτή 70 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ο Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω, θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί 
όλους τους κανόνες ασφάλειας. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
 
Τιµή ανά ώρα λειτουργίας 
 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  40,00€ 

 (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ 
  

 
 

Α.Τ.: 3    Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ 
  
Μίσθωση Φορτωτή έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του 
∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Ο Φορτωτής έως 160 ΗΡ, θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους 
κανόνες ασφάλειας. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
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κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  45,00€ 

 (Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ 

 
 
 
 

Α.Τ.: 4    Μίσθωση Φορτωτή από 161 ΗΡ και άνω 
  
Μίσθωση Φορτωτή από 161hp και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ο Φορτωτής από 161hp και άνω, θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους 
τους κανόνες ασφάλειας. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  55,00€ 

 (Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ 
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Α.Τ.: 5    Μίσθωση Χορτοκοπτικού ή Καλαθοφόρου οχήµατος 
  
Μίσθωση Χορτοκοπτικού ή Καλαθοφόρου οχήµατος, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
α) Το Χορτοκοπτικό όχηµα ή µηχάνηµα, θα είναι πλήρως συντηρηµένο από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί 
όλους τους κανόνες ασφάλειας. Θα διαθέτει αρθρωτό τηλεσκοπικό βραχίονα συνολικού µήκους έξι (6) µέτρων κατ’ ελάχιστον, οι 
κινήσεις του οποίου θα γίνονται µέσω υδραυλικών κυκλωµάτων. Θα διαθέτει επίσης καταστροφέα για κοπή κλαδιών και χόρτων 
παραπλεύρως της οδού. 
 
β) Το Καλαθοφόρο όχηµα, θα είναι πλήρως συντηρηµένο από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους 
κανόνες ασφάλειας. Θα διαθέτει τηλεσκοπικό βραχίονα µε καλάθι, στο οποίο θα µπορεί να επιβαίνει και να εργάζεται ένα άτοµο. 
Το συνολικό µήκος του βραχίονα θα είναι δέκα (10) µέτρα κατ’ ελάχιστον, και οι κινήσεις του θα γίνονται µέσω υδραυλικών 
κυκλωµάτων. 
 
Το όχηµα ή µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του οχήµατος ή µηχανήµατος µε τον χειριστή του, ο εργαζόµενος επί του καλαθιού για το Καλαθοφόρο 
όχηµα, το προσωπικό για την αποκοµιδή των προϊόντων κοπής, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το όχηµα ή µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το όχηµα ή µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον 
χειριστή του, θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των οχηµάτων ή µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή 
συντήρησης και µόνον απουσιάσει κάποιο όχηµα ή µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο 
όχηµα ή µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του οχήµατος ή 
µηχανήµατος, των χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του οχήµατος ή µηχανήµατος κατά τη 
διάρκεια της εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  43,00€ 

 (Ολογράφως) : σαράντα τρία ευρώ 

 

 

Α.Τ.: 6    Μίσθωση Φορτηγού από 10 ton έως 15 ton 
  
Μίσθωση Φορτηγού από 10 ton έως 15 ton (ωφέλιµο φορτίο από 10 ton έως 15 ton), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων 
αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Το Φορτηγό από 10 ton έως 15 ton, θα είναι πλήρως συντηρηµένο από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους 
τους κανόνες ασφάλειας. Θα διαθέτει ανατρεπόµενη καρότσα. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
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• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  30,00€ 

 (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ 

 

 

Α.Τ.: 7    Μίσθωση Φορτηγού άνω των 15 ton 
  
Μίσθωση Φορτηγού άνω των 15 ton (ωφέλιµο φορτίο άνω των 15 ton), για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Το Φορτηγό άνω των 15 ton, θα είναι πλήρως συντηρηµένο από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους 
κανόνες ασφάλειας. Θα διαθέτει ανατρεπόµενη καρότσα. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..  
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  40,00€ 

 (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ 
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Α.Τ.: 8    Μίσθωση Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω 
  

Μίσθωση Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ο Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω, θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί 
όλους τους κανόνες ασφάλειας. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  55,00€ 

 (Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ 

 

 

Α.Τ.: 9    Μίσθωση Προωθητήρα έως 160 ΗΡ 
  

Μίσθωση Προωθητήρα έως 160 ΗΡ, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ο Προωθητήρα έως 160 ΗΡ, θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί όλους τους 
κανόνες ασφάλειας. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
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θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  40,00€ 

 (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ 

 

 

Α.Τ.: 10    Μίσθωση Προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω 
  
Μίσθωση Προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω, για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων, αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Ο Προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω, θα είναι πλήρως συντηρηµένος από άψογη κατάστασης λειτουργικότητας και θα πληροί 
όλους τους κανόνες ασφάλειας. 
 
Το µηχάνηµα θα φέρει συσκευή GPS καθώς και: 

• Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 
• Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου  
• Τρίγωνα βραδυπορίας 
• Καλής κατάστασης ελαστικά 
• Προβολείς εργασίας  
• Φαρµακείο 

 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία του µηχανήµατος µε τον χειριστή, τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων. Το µηχάνηµα θα µισθωθεί µαζί µε τον χειριστή του, 
θα εδρεύει εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 
Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω βλάβης ή συντήρησης 
και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών σε τρίτους ή σε οποιοδήποτε µέσο (όχηµα ή 
άλλο αντικείµενο) καθώς και η δαπάνη  εισφορών για τον οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, προς ασφάλιση του µηχανήµατος, των 
χειριστών - οδηγών και των βοηθών τους. 
Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.. 
Τιµή ανά  ώρα λειτουργίας 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  50,00€ 

 (Ολογράφως) : πενήντα ευρώ 

 
 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο συντάξας 

 
 

Κων/νος Κοντοπάνος 
            Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο Αν. Προϊστάµενος Τ.Σ.Ε. 

 
 

Παναγιώτης Βονόρτας 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Καρπενήσι 08-03-2021 
Ο  Αν. Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

 
 

Κλέσιορας Παναγιώτης 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Με την παρούσα προβλέπεται η µίσθωση µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων 
αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Οι εργασίες θα γίνουν µε την χρήση των µηχανηµάτων - οχηµάτων που αναλυτικά περιγράφονται στον Προϋπολογισµό 
και το Τιµολόγιο της µελέτης.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για την παραπάνω υπηρεσία ισχύουν: 
1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης », όπως ισχύει. 
2. Τα άρθρα 116 και 117 Ν.4412/2016⇔∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)⇐ 
3. Το Π.∆. 148/2010⇔Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας⇐ (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
4. Τα άρθρα 13, 14, 15 του Ν. 2690/1999 ⇔Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις⇐ (ΦΕΚ 

45/Α’/9-3-1999),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Η υπ' αριθµ. 25938/192/05-02-2021 εισήγηση έγκρισης πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθµου 2014ΕΠ56600008 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 (πρωτογενές αίτηµα - Α∆ΑΜ: 21REQ008191476). 
6. Η υπ' αριθµ. 18/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια 

του ενάριθµου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566 µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» (έγκριση 
πρωτογενούς αιτήµατος- Α∆ΑΜ: 21REQ008191560). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα  συµβατικά στοιχεία της µίσθωσης κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. ∆ιακήρυξη 
2. Τιµολόγιο προσφοράς (έντυπο προσφοράς) 
3. Το τιµολόγιο της µελέτης 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.- η παρούσα) 
5. Η Τεχνική περιγραφή 
6. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης 

 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  

 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  :   Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων αντιπυρικής 
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αγράφων  
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2021 
CPV:   1) 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού 
           2) 75251100-1 Υπηρεσίες καταπολέµησης πυρκαγιών 
           3) 90722300-7 Υπηρεσίες αναµόρφωσης γαιών 
 
ΧΡΗΣΗ : 2021 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.904,00€ µε τον Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

       Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 
χειριστών των µηχανηµάτων - οχηµάτων ως και τα έξοδα κίνησης και συντήρησης αυτών. Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής. Καµία επιπλέον αµοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (για φθορές 
µηχανηµάτων - οχηµάτων, καύσιµα, εργασία του χειριστή, επιφυλακή του µηχανήµατος - οχήµατος και του χειριστή κ.α.) βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία 
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

     Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν µαζί µε τους χειριστές θα εδρεύουν εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, 
ηµιαργιών κλπ. 

     Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν µαζί µε τους χειριστές θα εδρεύουν εντός διοικητικών ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας 
καθ’ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κλπ. 

     Κατά την περίοδο επιφυλακής δεν επιτρέπεται η απουσία των µηχανηµάτων - οχηµάτων από τις θέσεις τους. Εάν λόγω 
βλάβης ή συντήρησης και µόνον απουσιάσει κάποιο µηχάνηµα - όχηµα, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο 
αντίστοιχο. 

     Κατά την διάρκεια του χρόνου σύµβασης δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο να εγκαταλείψει την εργασία του παρά µόνο αν 
εξασφαλιστεί η οµαλή συνέχιση του έργου, άλλως θα αποκλείεται από µελλοντική συνεργασία µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

     Τα µηχανήµατα - οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών θα είναι εφοδιασµένα µε συσκευές 
GPS (GPS/GSM/GPRS TRACKER) των οποίων η αγορά βαρύνει τον ανάδοχο. 

     Οι συσκευές GPS θα πρέπει να εφοδιαστούν από τον ανάδοχο µε έξοδά του µε κάρτες κινητής τηλεφωνίας (SIM), µε 
επαρκές σήµα από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

     Η επιλογή της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και του αντίστοιχου πακέτου (συµβόλαιο ή καρτοκινητό) ανήκει και βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο, µε ελάχιστες απαιτήσεις τα 250 MB δεδοµένων ανά µήνα. 
   Οι συσκευές GPS που θα επιλεγούν προς χρήση από τους αναδόχους θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες 
απαιτήσεις: 

1) Να υποστηρίζουν GSM και να είναι συµβατές και µε τις 4 µπάντες συχνοτήτων 850/900/1800/1900 Mhz που 
υπάρχουν στην Ελλάδα. 

2) Να υποστηρίζουν αποστολή δεδοµένων µέσω internet του παρόχου κινητής τηλεφωνίας. 
3) Να έχουν υψηλής ακρίβειας GPS chipset. 
4) Να υποστηρίζουν τον εντοπισµό σήµατος µέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας (LBS) και τις λειτουργίες "anti-Drift" για 

εξάλειψη σφάλµατος δορυφορικού σήµατος, και να διαθέτουν αισθητήρα κίνησης. 
5) Να είναι φορητές και ελαφριές ώστε να µπορούν να µεταφέρονται εύκολα στα διάφορα µηχανήµατα - οχήµατα που θα 

χρησιµοποιούνται. 
6) Να έχουν µεγάλη χωρητικότητα µπαταρίας, τουλάχιστον 1000 mAh, ώστε να µπορούν να λειτουργούν πολλές ηµέρες 

συνεχώς και απρόσκοπτα. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισής τους από τα µηχανήµατα – οχήµατα 
στα οποία θα τοποθετούνται π.χ. µέσω του «αναπτήρα αυτοκινήτου» ή από «power bank» του οποίου η επιλογή αλλά 
και η αγορά επίσης βαρύνει τον ανάδοχο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής λειτουργία των συσκευών GPS σε 
κάθε περίπτωση.  

7) Να διαθέτουν ενσωµατωµένη µνήµη (ή κάρτα SD της οποίας η αγορά βαρύνει τον ανάδοχο) ώστε να αποθηκεύουν τα 
σηµεία µε τις συντεταγµένες τους µέχρι να επανασυνδεθούν στο δίκτυο και να τις αποστείλουν στο server µας. 

8) Να διαθέτουν προαιρετικά, αδιάβροχο περίβληµα (ή αδιάβροχη θήκη) και µαγνήτη στήριξης για σταθερή εγκατάστασή 
τους καθώς και εξωτερικές κεραίες (GPS και GSM) για την ενίσχυση ανεπαρκούς σήµατος.  

9) Να είναι συµβατές µε την πλατφόρµα TRACCAR ( www.traccar.org/devices/ ). 
 

Οι συσκευές GPS και οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας (SIM) µετά την αγορά τους από τους αναδόχους θα πρέπει να 
δηλωθούν άµεσα στην Υπηρεσία µας για να παραµετροποιηθούν κατάλληλα ώστε να συνδεθούν µε τον server διαχείρισης του 
στόλου µας. Ο server θα έχει πρόσβαση στις συσκευές GPS κατά την διάρκεια λειτουργίας τους ως προς τα κάτωθι: 

 
 
1) Παροχή συντεταγµένων και άλλων γεωγραφικών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. 
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2) Ενηµέρωση για την κατάσταση της συσκευής (µπαταρία, σήµα κλπ). 
3) Καταγραφή διαδροµής. 
Τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω του server θα παραµένουν στην διάθεση της Υπηρεσίας για όσο διάστηµα κρίνεται 

απαραίτητο. 
Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή απώλειας της συσκευής GPS ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει άµεσα την 

Υπηρεσία, καθώς και να προβεί άµεσα στην αντικατάστασή της και στην δήλωση της νέας του συσκευής GPS στην Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

          Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ανάδοχοι των µισθωµένων µηχανηµάτων - οχηµάτων έχουν την ευθύνη της σωστής και 
ακίνδυνης λειτουργίας τους, τυχόν δε ζηµιές που θα προκληθούν σε τρίτους, θα βαρύνουν τους ίδιους. Για κάθε ζηµία που θα γίνεται στο 
µηχάνηµα – όχηµα και για κάθε ατύχηµα στο χειριζόµενο το µηχάνηµα - όχηµα προσωπικό ή σε τρίτους ακέραια την ευθύνη θα φέρει ο 
ανάδοχος. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο δεν διατελεί σε εργασιακή σχέση µετά της Υπηρεσίας αλλά µετά του 
αναδόχου. Ο δε ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη κάθε αποζηµιώσεως από ατύχηµα στο προσωπικό του µηχανήµατος - οχήµατος 
απορρέοντος από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όπως σήµερα ισχύουν, η δε υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση. 

      Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Υπηρεσία δεν φέρει 
καµία ευθύνη για αστική αποζηµίωση τρίτων για ζηµιές ή φθορές που θα προξενηθούν κατά τον χρόνο λειτουργίας του µηχανήµατος - 
οχήµατος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

           Για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών οι ανάδοχοι πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα εξασφαλίζοντας στα 
µηχανήµατα - οχήµατά τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις τους. Για κάθε ατύχηµα ή 
δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζηµιά που προκαλείται από τον ανάδοχο βαρύνεται 
αποκλειστικά ο ίδιος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

           Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται αφού γίνει πρώτα η παραλαβή της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

           Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης και 
δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καµιά περίπτωσιν δεν υπερβαίνουν τις τιµές της υπηρεσίας που εµφαίνονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

           Ο ανάδοχος υπογράφει την σύµβαση (συµφωνητικό) για την µίσθωση µηχανήµατος - οχήµατος όπως αναφέρεται στην 
διακήρυξη και τον βαρύνει κάθε νόµιµη κράτηση που ισχύει κατά τον χρόνο δηµοπρατήσεως.  
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