
1 
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

         ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  
       Δ/νςη Περιβάλλοντοσ &   
 Εργατοτεχνικού Προςωπικού      Αρ. Μελέτησ: 4/2018 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Μίζθωζη μησανήμαηορ θπςμμαηιζηή – ηεμασιζηή  ογκωδών, αζηικών 

και βιομησανικών αποππιμμάηων με σειπιζηή για διάζηημα έξι (6) μηνών  

 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα πεξηιακβάλεη ηελ κίζζσζε κεραλήκαηνο 

ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή κε ρεηξηζηή νγθσδώλ, αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ 

απνξξηκκάησλ. Ωο ρώξνο εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο  νξίδεηε  ν ΥΤΣΑ Γήκνπ 

Μπθόλνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα θαη ηνλ 

ρεηξηζηή απηνύ γηα ηνλ ηεκαρηζκό νγθσδώλ, αζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ 

απνξξηκκάησλ  πνπ  ζα  ππνδεηρζνύλ  από  ηνλ  Γήκν. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

νξίδεηαη  γηα  δηάζηεκα  έμη  (6)  κελώλ  από  ηελ  ππνγξαθή  ηεο ζύκβαζεο 

αλεμαξηήησο ηεο πνζόηεηαο ησλ πξνο ηεκαρηζκό πιηθώλ. 

 

Ο πξνζθέξσλ νθείιεη επί πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο λα επηζπλάςεη θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά (πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί) ν,ηηδήπνηε 

αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ άξζξα νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιόγεζή ηνπ. 

Γειαδή ν,ηηδήπνηε δεηείηαη παξαθάησ ζε πεξηγξαθή, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

αλαιακβάλεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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1. Οθείιεη ην ζπλεξγείν ηνπ λα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε πεξηνδηθό ή έθηαθην 

έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηνλ 

νξηδόκελν εθπξόζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Τπνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ηνπο εμνπιηζκνύο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα όζν 

ηζρύεη ε ζύκβαζε. 

3. Ο εμνπιηζκόο πνπ ζα δηαζέζεη, κε όια ηα παξειθόκελά ηνπο, ζα 

δηαηεξείηαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζα ζπληεξείηαη θαη ζα 

επηζθεπάδεηαη κε επζύλε θαη απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ, 

θαζώο θαη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό γηα ηε ρξήζε ησλ εμνπιηζκνύ νη 

δαπάλεο ησλ θαπζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη κε 

απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ. 

4. Οθείιεη λα κειεηήζεη όιεο ηηο γεσκνξθνινγηθέο ηδηαηηεξόηεηεο  ηνπ  πξνο 

εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο ρώξνπ θαη λα θαηαζέζεη πιήξε κειέηε 

εθαξκνγήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γηα όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο 

εξγαζίεο πνπ  ζα  πξαγκαηνπνηνύληαη  κε  ην  κεράλεκα  ,  νύησο  

ώζηε  ν  ηξόπνο εθηέιεζεο λα πεξηιακβάλεη έλαλ αμηόπηζην θαη 

ζεκαληηθό βαζκό αζθαιείαο. 

5. Οθείιεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα κε ηνλ ρεηξηζηή απηνύ  εληόο 

πέληε (5) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

6. Οθείιεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο λα δηαζέηεη  δηαξθή  παξνρή 

αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θαη 

πξνηεηλόκελσλ ηδηόθηεησλ εμνπιηζκώλ ηνπ. 

7. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκό ζύκθσλα κε 

ηα σξάξηα θαη κέξεο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

βεβαίσο θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ην 

σξάξην θαη νη κέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο δελ ζα είλαη 

ιηγόηεξεο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο. 
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8. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπόκελε ηαθηηθή 

βξαρπρξόληα ζπληήξεζή ηνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ – ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

 

Με ζθνπό ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ  γηα ηηο νπνίεο ζα κηζζσζεί  

ην κεράλεκα ηνπ  ζξπκκαηηζηή  – ηεκαρηζηή  νγθσδώλ, αζηηθώλ θαη  

βηνκεραληθώλ απνξξηκκάησλ κε ρεηξηζηή ν πξνζθέξσλ πξνο απόδεημε ηεο 

ηερληθήο ηνπ ηθαλόηεηαο ζα πξέπεη  επί ποινή αποκλειζμού λα απνδείμεη όηη 

πιεξνί ηελ θάησζη ειάρηζηε θαη νπζηώδε ηερληθή ηθαλόηεηα θαη απαηηήζεηο: 

 

Δηδηθόηεξα ν ειάρηζηνο εμνπιηζκόο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ή λα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ν πξνζθέξνληαο-αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο είλαη ν 

αθόινπζνο ππνινγίδνληαο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ πνπ 

ζα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο κε ην κεράλεκα πνπ ζα κηζζσζεί θαη ιακβάλνληαο 

επίζεο ππόςε όηη, εθηόο ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, λα κπνξεί λα 

θαιύπηεη θαη κία ειάρηζηε εγγπεκέλε πνζόηεηα: 

 Σνπιάρηζηνλ έλα ηεκαρηζηή ηθαλό λα ηεκαρίδεη (κε άκεζε ελαιιαγή) 

νγθώδε, αζηηθά, βηνκεραληθά απνξξίκκαηα, κε ηειερεηξηδόκελε ιεηηνπξγία. 

Η ηππνδύλακή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 400hp. Σν πιάηνο 

ηνπ ξόηνξα ηνπ ηεκαρηζηή λα είλαη >2900mm ελώ ε θίλεζε ηνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη δηπιή (εθαηέξσζελ) γηα κεγαιύηεξε ηζρύ ηεκαρηζκνύ θαη κε 

κέγηζηε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 35 ζηξνθέο/ιεπηό. Σν ζηάζηεκα κεηαμύ 

ησλ θνπηηθώλ λα είλαη ξπζκηδόκελν κεηαμύ 5 θαη 80mm κε κέζε 

δπλαηόηεηα ηεκαρηζκνύ >50ton. Θα πξέπεη επίζεο λα θέξεη καγλήηε/ 

ηαηλία ζηελ έμνδν ηνπ ηεκαρηζκέλνπ πιηθνύ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ.  
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Επί ποινή μη ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ ηοςλάσιζηον ηπειρ ημέπερ ππιν  

ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ ππέπει να πποβεί ζε επίδειξη 

ηος παπαπάνω ελάσιζηος, για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ, εξοπλιζμού  

πος θα μιζθωθεί. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ (ρεηξηζηή) θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο 

πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθό ηνπ 

(ρεηξηζηή). 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη κόληκε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ηελ δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ ζηνλ Γήκν. 

 

Ο Γήκνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πνζόηεηα θαη ην είδνο ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη ν ζξπκκαηηζηήο - ηεκαρηζηήο. 

 

Ο Γήκνο έρεη ην απόιπην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία ζα 

αλαθέξεηαη  απηή  θαη  ν  αλάδνρνο  νθείιεη  λα  ζπκκνξθώλεηαη  άκεζα  κε  ηηο 

ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. 

 

        ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ, 06/11/2018                                        ΜΤΚΟΝΟ, 06/11/2018  

                                                                                           Ο ΤΝΣΑΞΑ 
                                                                                   Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο 

                                                                                Σνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο- 
           Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ                                        Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

                                                                               Σεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

                                                                              Σνπ Δξγαηνηερληθνύ Πξνζσπηθνύ 
 

     
          Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 

 

 

                                                                                              Δημήτριος Βαμβακούρης
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

         ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  
       Δ/νςη Περιβάλλοντοσ &   
 Εργατοτεχνικού Προςωπικού      Αρ. Μελέτησ: 4/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

A/A ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝ0 Α.Σ Μ.Μεηπ Ποζ  

Σιμ. 

Μονάδορ Δαπάνη 

1 

Μίζθωζη 

μησανήμαηορ 

θπςμμαηιζηή – 

ηεμασιζηή 

ογκωδών, αζηικών 

και βιομησανικών 

αποππιμμάηων με 

σειπιζηή   1 Μήλαο 6 9.500,00 57.000,00 

ΦΠΑ 24% 13.680 

  ΤΝΟΛΑ  70.680 

 

        ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ, 06/11/2018                                        ΜΤΚΟΝΟ, 06/11/2018  
                                                                                           Ο ΤΝΣΑΞΑ 
                                                                                   Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο 

                                                                                Σνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο- 
           Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ                                        Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

                                                                               Σεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο 
                                                                              Σνπ Δξγαηνηερληθνύ Πξνζσπηθνύ 

 

     
          Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 

                                                   

                                                          Γεκήηξηνο Βακβαθνύξεο        

                                                                                 
    


