ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
A.M.:113/2022

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 26.784,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. : 02.30.6233.002
CPV : 43312100-4 Ισοπεδωτικά Μηχανήματα

ΜΑΗΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Μ.: 113/2022

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τους όρους με τους οποίους θα διενεργηθεί η
μίσθωση που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, προϋπολογισμού 26.784,00 € με Φ.Π.Α.
24%.
Συνολική μέγιστη προθεσμία της μίσθωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (54) ημερών, στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, μέχρι 31/12/2022. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί το υπό μελέτη
διάστημα, θα ληφθεί υπ’ όψη το πραγματοποιηθέν διάστημα της μίσθωσης.
Στον Δήμο Βέροιας και για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης του αγροτικού
δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος απαιτούνται εργασίες για την αποκατάσταση των αγροτικών
δρόμων και που το Γκρέιντερ που διαθέτει ο Δήμος αδυνατεί λόγω φόρτου εργασίας,
βλάβης κλπ. να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις (αγροτικές παραγωγές, έντονα
καιρικά φαινόμενα).
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Βέροιας θα εκμισθώσει ένα γκρέιντερ (ισοπεδωτή
γαιών), το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για την ολοκληρωμένη λειτουργία των
υπηρεσιών του, με τον χειριστή του.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος που πρόκειται να εκμισθωθεί, είναι:
 Ένα μηχάνημα γκρέιντερ- ισοπεδωτής γαιών, με μαχαίρι τουλάχιστον 4.0 m και
ιπποδύναμη τουλάχιστον 150 HP, συμπεριλαμβάνοντας και τον χειριστή του
μηχανήματος.
 Το μηχάνημα θα πρέπει έχει κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, και θα πρέπει
να έχει καλύψει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις (τέλη χρήσης και ασφάλεια).
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τόσο
τα έξοδα συντήρησης, τυχόν βλάβες του προς μίσθωση γκρέιντερ, τα έξοδα του
χειριστή (ασφαλιστικές εισφορές, μισθοδοσία κ.λ.π.) όσο και τα καύσιμα κίνησης
του μηχανήματος.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα ενημερώνεται τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά
ή με φαξ τουλάχιστον την προηγούμενη, για την ημέρα που θα πρέπει να προμηθεύσει
στο Δήμο το μηχάνημα με το χειριστή του. Την δε ημέρα της προμήθειας του
μηχανήματος, οφείλει να βρίσκεται τόσο το μηχάνημα όσο και ο χειριστής του σε σημείο
που θα υποδειχθεί από τον πρόεδρο της κάθε Τ.Κ. της Δ.Ε. Μακεδονίδος στις 7:00 π.μ.

Από εκεί μαζί με τον πρόεδρο της κάθε Τ.Κ. της Δ.Ε. Μακεδονίδος θα πηγαίνουν όπου
τους υποδείξει η Υπηρεσία, εντός πάντοτε των δημοτικών ορίων του Δήμου. Ώρα 13:30 το
μεσημέρι, θα τελειώνει η υπηρεσία.
Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του αναδόχου
για την παραπάνω μίσθωση, καθώς και ο ΦΠΑ.
Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-16) για
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” .

Βέροια 24/05/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

