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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 88/2012                                  
 

                          
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Ορθή Επανάληψη της αριθ. 71/2012 
απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που 
αφορά την κατάρτιση όρων διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας “μίσθωσης μηχανήματος 
ανύψωσης απορριμματοφόρων με 
χειριστή μηχανήματος” για τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 25 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ.πρωτ. 
9352/15/20-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου 
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Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Τσιάβου Ευαγγελίας με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) 
Νικολόπουλος Φώτιος 4) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 5) Κόντος Σταύρος 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος. 2) 
Παπαλουκά Ευτυχία 3) Μαυράκη – Φίλου Παρασκευή 4) Βαλασσάς 
Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 9364/20-7-2012 νέα εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών επί του θέματος, η οποία έχει 
ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ :  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ     
 
                                                          
 Παρακαλείται  η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου όπως εγκρίνει την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας της 
Καθαριότητας (σύμφωνα με το από 18/7/2012 έγγραφο ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου),  ως εξής :  
 

 ΑΡΘΡΟΝ 1ον  
      
Το προσφερόμενο προς μίσθωση μηχάνημα πρέπει να  προορίζεται για την ανύψωση των 
απορριμματοφόρων και φορτηγών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, τα οποία 
συλλέγουν απορρίμματα έτσι ώστε να είναι εύκολη η απόρριψής τους σε ημιρυμουλκούμενο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 
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Στην θέση απόρριψης εντός του ημιρυμουλκουμένου συρμού μεταφόρτωσης των 
απορριμμάτων και σε κατάλληλο ύψος από το έδαφος θα πρέπει να κατασκευαστεί και 
τοποθετηθεί μεταλλική χοάνη απόρριψης . 
Η χοάνη αυτή θα είναι στηριγμένη και ισχυρά  πακτωμένη επί του εδάφους μέσω κατάλληλου 
μεταλλικού ικριώματος βαρέως τύπου το οποίο θα επιτρέπει την διέλευση και τοποθέτηση του 
συρμού επί του σημείου φόρτωσης του. 
Η χοάνη θα φέρει πλευρικά πετάσματα κατάλληλου ύψους τα οποία θα αποτρέπουν την 
διασπορά των απορριμμάτων κατά την φάση της απόρριψης τους από το απορριμματοφόρο. 
Η χοάνη δε θα φέρει κατάλληλο σκέπαστρο σε ύψος τέτοιο ώστε να μην εμποδίζει το άνοιγμα 
της οπίσθιας θύρας των απορριμματοφόρων κατά την φάση της εκκένωσης αλλά και να 
αποτρέπει τα νερά της βροχής να εισέλθουν εντός του συρμού. 
Περιμετρικά της θα πρέπει δε να φέρει κατάλληλο ελαστικό παρέμβυσμα διαστάσεων τέτοιων 
ώστε αυτό να εισέρχεται εντός του ανοίγματος της χοάνης φόρτωσης και να μην επιτρέπει 
την διασπορά των απορριμμάτων ανάμεσα στην χοάνη και το άνω μέρος του συρμού. 
 
Η ανυψωτική πλατφόρμα οχημάτων ειδικής κατασκευής για την ανύψωση απορριμματοφόρων 
(που θα αποτελείται από πλαίσιο και μονάδα  υδραυλικής ισχύος) πρέπει να διαθέτει ειδικό 
σύστημα βαρέως τύπου, κατάλληλο για την φόρτωση και ανύψωση των έμφορτων 
απορριμματοφόρων για την εκκένωση της κιβωτάμαξας τους στο χώρο μεταφόρτωσης του 
Δήμου. 
 
Η ανυψωτική ικανότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 τόνοι.  
Η ανυψωτική πλατφόρμα για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων θα αποτελείται από έξι (6) 
βασικά στοιχεία:  
 
1.Ένα άνω μέρος, που θα αποτελεί την εξέδρα η οποία δέχεται το φορτίο. 
Αυτό το επίπεδο θα αποτελείται από τρία μέρη : ένα κεντρικό, και δύο πλαϊνά αποσπώμενα 
μέρη. Είναι εξοπλισμένο με 2 πλαϊνά παραπέτα και 2 πορτάκια εισόδου με ηλεκτρική 
ασφάλεια. 
2.  Ένα κάτω πλαίσιο, που σχηματίζει τη διαδρομή  κυκλοφορίας των ράουλων, επιτρέποντας 
την       αγκύρωση του μηχανήματος στο πάτωμα με τη βοήθεια, για παράδειγμα, χημικών 
βυσμάτων.  
3. Τα ψαλίδια που μεταδίδουν στην εξέδρα την ανυψωτική ισχύ των υδραυλικών κυλίνδρων. 
Αυτά τα ψαλίδια χρησιμεύουν ακόμα στη μείωση του μήκους της διαδρομής των κυλίνδρων 
ώστε να είναι ίση με το ύψος άρσης της τράπεζας 
4. Υδραυλικούς κυλίνδρους που παρέχουν στην εξέδρα την ανυψωτική ισχύ της. 
5. Μία μονάδα υδραυλικής πίεσης η οποία θα είναι τοποθετημένη σε ένα βάθρο με το κιβώτιο 
ηλεκτρικού εξοπλισμού χωριστά από την τράπεζα. 
6. Ένα πλαίσιο ασφαλείας κατά των κινδύνων συντριβής. 
Ένα χειριστήριο, εξοπλισμένο με διακόπτες έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα σταματά αμέσως 
την κίνηση καθόδου, μόλις καταπονηθεί από κάτω προς τα επάνω. Οι διαστάσεις της εξέδρας 
ανύψωσης θα είναι τουλάχιστον 9000Χ4000mm το δε ύψος της εξέδρας από το έδαφος σε 
πλήρη ανάπτυξη όχι μικρότερο των 4000mm (επί ποινή αποκλεισμού). 
 
Το ελάχιστο ύψος στην χαμηλή θέση της εξέδρας θα είναι το μικρότερο δυνατό και δεν θα 
ξεπερνά τα 1300mm . 
 
Σε θέση ηρεμίας θα πρέπει η εξέδρα ανύψωσης να είναι μέσα σε εσοχή επί του εδάφους και 
όχι να βρίσκεται πάνω σε αυτό. 
Για το λόγο αυτό ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να κατασκευάσει ειδικές βάσεις 
στήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού πρώτα εξορύξει και απομακρύνει χώματα και πέτρες 
έτσι ώστε το άνω επίπεδο της πλατφόρμας να είναι στην ίδια στάθμη με το έδαφος.  
Η ανύψωση της εξέδρας θα γίνεται με την βοήθεια υδραυλικών κυλίνδρων. 
Οι κύλινδροι αυτοί θα είναι μονού σταδίου. Αποκλείονται κύλινδροι τηλεσκοπικοί. 
Η παροχή ενέργειας στο υδραυλικό κύκλωμα της πλατφόρμας ανύψωσης θα δίδεται μέσω 
υδραυλικής αντλίας με παροχή όχι μικρότερη από 75 lit/min.  και ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 
όχι μικρότερη των 28kW. 
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Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού κινητήρα θα πρέπει να είναι 400 V 50 ΗZ ενώ η τάση 
λειτουργίας και χειρισμών θα πρέπει να είναι χαμηλός για λόγους ασφαλείας. 
Η τροφοδοσία της πλατφόρμας θα πρέπει να γίνεται μέσω  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους . 
Το Η-Ζ θα πρέπει να τοποθετηθεί πλησίον της πλατφόρμας ανύψωσης και να έχει την 
δυνατότητα να τροφοδοτεί επαρκώς την εγκατάσταση με ηλεκτρικό ρεύμα . 
 Το Η-Ζ θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον 60 kWA να παίρνει κίνηση από κινητήρα diesel 
ικανής ισχύος. 
Όλες οι λειτουργίες του Η-Ζ θα πρέπει να ελέγχονται μέσω  ειδικού πάνελ με τις εντολές αλλά 
και τις ενδεικτικές λυχνίες βλαβών και σωστής λειτουργίας . 
Όλο το συγκρότημα του Η-Ζ  θα πρέπει να είναι τοποθετημένο εντός ηχομονωτικού κιβωτίου  
έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η ηχητική όχληση  στο περιβάλλον . 
Επίσης θα πρέπει στο υδραυλικό κύκλωμα να υπάρχει εφεδρική αντλία χειροκίνητη η οποία να 
έχει δυνατότητα να εξασφαλίσει μόνο την κάθοδο της εξέδρας με πλήρες φορτίο σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
Θα υπάρχει δε κατάλληλη διάταξη ασφαλείας η οποία κατά την λειτουργία της χειροκίνητης 
αντλίας θα διακόπτει όλες τις ηλεκτρικές λειτουργίες του συστήματος.  
Περιφερειακά της επιφάνειας της εξέδρας θα πρέπει να είναι τοποθετημένο πλαίσιο με 
ειδικούς διακόπτες πιέσεως οι οποίοι θα ακινητοποιούν την κίνηση της εξέδρας για την 
αποφυγή εγκλωβισμού των ποδιών κατά την διάρκεια της καταβολής.  
Θα πρέπει δε να έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδικής βαλβίδας η οποία να αποτρέπει την 
διαρροή υδραυλικού μέσου σε περίπτωση θραύσης ελαστικού σωλήνα πιέσεως αλλά και η 
απότομη κάθοδος της εξέδρας σε περίπτωση βλάβης.  
Θα πρέπει επίσης να φέρει ειδική διάταξη η οποία να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί όλο το 
φορτίο επί αυτής έτσι ώστε να είναι  δυνατή η επισκευή και συντήρηση του κάτω τμήματος 
της εξέδρας με ασφάλεια για το χειριστή. 
Η πλατφόρμα θα πρέπει περιφερειακά να φέρει ισχυρό κιγκλίδωμα και πόρτες εισόδου εξόδου 
και από τις δύο πλευρές της. 
Θα υπάρχει ειδική διάταξη ελέγχου της θέσης της πόρτας η οποία θα επιτρέπει την κίνηση της 
πλατφόρμας μόνο όταν οι πόρτες αυτές είναι κλειστές. 
Το μηχάνημα για λόγους ασφαλείας θα χειρίζεται, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, από 
χειριστή του παρόχου υπηρεσιών. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον  
     Η δημοπρασία θα είναι φανερή και μειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό 
κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), οδός Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια  την ημέρα και ώρα 
που θα καθορισθεί από την κ. Δήμαρχο, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με δημοσίευση 
διακήρυξης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06  και του Π.Δ /τος 270/81.  
 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον 
     Ως ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς από το οποίο θα αρχίσει η μειοδοσία ορίζεται το 
ποσόν των ……………… €. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 4ον 
     Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δεκαοχτώ  (18) μήνες και αρχίζει από της 
παραδόσεως του προς μίσθωσης μηχανήματος στον Δ.Φ.Χ. πιστοποιουμένης αποδεικνυομένης 
και βεβαιουμένης δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης στον Δήμο 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος του προς μίσθωση μηχανήματος  και λήγει την αντίστοιχη  
ημερομηνία μετά πάροδο 18 μηνών .  
          Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής υπογράφεται από τον εκμισθωτή και το 
μισθωτή Δήμο Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος , νομίμως εκπροσωπουμένου υπό της Δημάρχου 
ως και την αρμόδια προς τούτο επιτροπή. 
   
ΑΡΘΡΟΝ 5ον  

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την 
προσφορά ενδιαφέροντος :  
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1) να μην οφείλει στο Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  προσκομίζοντας γι’ αυτό βεβαίωση στο 
Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  από το Δημόσιο Ταμείο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  ή της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος . 
2) να προσκομίσει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας . 
3) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού αντιστοιχούντος 
προς το 10% του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος δηλ. ίσο προς το 10% των αιτουμένων 
μισθωμάτων ενός έτους.  
 
     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις την δημοπρασία αντικαθιστάται από τον τελευταίο 
μειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως με άλλη εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καλής 
εκτελέσεως των όρων του παρόντος και ακριβούς τηρήσεως των όρων της συμβάσεως, 
ποσού ίσου προς το 10% του επιτευχθησομένου ετησίου μισθώματος, με ημερομηνία λήξεως 
αυτής, δηλ. της εγγυητικής επιστολής 6 μήνες μετά το χρόνο λήξεως της συμβάσεως που θα 
υπογραφεί. 
     Η ανωτέρω εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συμψηφισθεί προς τα αξιώσεις 
του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος κατ’ αυτού.  
     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις την δημοπρασία επιστρέφεται στον 
αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως  μισθώσεως και την 
παράδοση στο Δήμο Φιλ/φειας -Χαλκηδόνος του μισθίου (μηχανήματος ανύψωσης ) , εις τους 
λοιπούς που θα λάβουν μέρος στην δημοπρασία η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 6ον  
     Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
ΑΡΘΡΟΝ 7ον  
     Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα  αποζημιώσεως από 
τυχόν μη έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας από την εποπτεύουσα αρχή. Επίσης ο 
αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης ουδεμίαν αξίωσιν δύναται να εγείρει κατά του Δήμου 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  εις την περίπτωση κατά την οποίαν ήθελε τυχόν απαγορευθεί δι' 
οιονδήποτε λόγο ή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ. ή κάποιας υπηρεσίας και 
παρ’ οιασδήποτε αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 8ον  
     Εάν ο προς ον κατεκυρώθη η δημοπρασία τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το 
πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, της 
εγγυήσεως αυτού καταπιπτούσης υπέρ του Δ.Φ.Χ. λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και 
επαναλαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, που θα είναι 
υπεύθυνοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος έναντι του Δ.Φ.Χ. δια την επί πλέον 
διαφορά του νέου μισθώματος, διατηρουμένου του δικαιώματος του Δ.Φ.Χ. να αξιώσει της 
αποκατάσταση πάσης ζημίας, την οποία υπέστη το Δ.Φ.Χ. εκ της επαναλήψεως της 
δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότου και 
του εγγυητού του. 
     Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της 
κοινοποιήσεως εις αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής 
περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον 
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως κατά τα εις το άρθρο 6 και 7 του 
παρόντος οριζόμενα και την παράδοση και παραλαβή του μηχανήματος στον Δ.Φ.Χ.  . 
     Διαφορετικά αν αρνηθεί ή δεν προσέλθει να υπογράψει ή δεν παραδώσει  στον μισθωτή 
Δ.Φ.Χ. το προς μίσθωση μηχάνημα , κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής υποκειμένης εις την έγκριση του Γ. Γ. Περιφέρειας , μη απαιτουμένης 
στην περίπτωση αυτή κοινοποιήσεως ειδικής προκλήσεως στον μειοδότη, η δε κατατεθείσα 
εγγύησις καταπίπτει υπέρ του Δ.Φ.Χ. χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, η μίσθωση λύεται δι' 
αποφάσεως της Ο.Ε. υπαιτιότητι του εκμισθωτού, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
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αυτού και του εγγυητού του που θα είναι και οι υπεύθυνοι έναντι του Δ.Φ.Χ.  αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έκαστος για την επιπλέον διαφορά του μισθώματος. 
     Η διαφορά αυτή βεβαιούται ως δημόσιο έσοδο και εις βάρος του εκμισθωτού (τελευταίου 
μειοδότου) και του εγγυητού του και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του ΚΕΔΕ . 
      Εν πάση δε περιπτώσει ο Δ.Φ.Χ. διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει την αποκατάσταση 
πάσης τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν υποστεί εκ της επαναλήψεως  της δημοπρασίας σε 
βάρος του αρνηθέντος να προσέλθει ή να υπογράψει τη σύμβαση τελευταίου μειοδότη και 
του εγγυητού αυτού, ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστου, παραιτουμένου 
των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
    Μη εμφάνιση του μειοδότου συνιστά και η μη εμπρόθεσμος και μη προσήκουσα προσκόμιση 
της απαιτουμένης δια την υπογραφή της συμβάσεως εγγυήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ  9ον  
     Από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 9 της παρούσης η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε οριστικά. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 10ον 
     Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική φανερή και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο    Φιλ/φειας –
Χαλκηδόνος  σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/81 σε 
δύο φάσεις ως εξής :  
Α. Διακήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος :  
     Η Δήμαρχος δημοσιεύει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 270/81, λεπτομερή 
διακήρυξη βάσει των όρων που καθορίστηκαν από το αρμόδιο όργανο του Δ.Φ.Χ. πλην του 
τιμήματος με την οποίαν καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
     Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81   η οποία 
μετά από επιτόπιαν έρευναν κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων κινητών και 
περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως και συντάσσει σχετική 
έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών ενδιαφέροντος. 
     Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου κινητού πρέπει  να αιτιολογούνται επαρκώς εις την έκθεση . 
     Η συνταχθείσα παραπάνω έκθεση αξιολογήσεως μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος 
αποστέλλονται  εις τη Οικονομική Επιτροπή, με την φροντίδα της οποίας κοινοποιεί σε αυτούς 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 
Β. Διενέργεια δημοπρασίας :  
     Μετά από τα ανωτέρω, η Δήμαρχος Δ.Φ.Χ. ορίζει την ημέρα και ώρα  διεξαγωγής της 
δημοπρασίας και καλεί με απόδειξη να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων  τα 
κινητά   κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και όπως 
λεπτομερέστατα με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/81 ορίζεται. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 11ον  
     Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να 
συμμετάσχει εις την δημοπρασίαν, ως μη πληρούντος τους υπό της οικείας διακηρύξεως 
προβλεπόμένους όρους, αναγράφεται εις τα πρακτικά. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 12ον 
     Τα τέλη χαρτοσήμου, οι φόροι και νόμιμες κρατήσεις ΦΠΑ ως και τα κηρύκεια, τα έξοδα 
δημοσιεύσεως της διακηρύξεως και όλα γενικά τα έξοδα της δημοπρασίας και συντάξεως του 
οικείου συμφωνητικού μισθώσεως βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 13ον 
     Το προς μίσθωση μηχάνημα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για 
το σκοπό που προορίζεται σύμφωνα με την ΑΜ 38/2012 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)  και σύμφωνα με τους 
όρους του νόμου και τους εις την παρούσα διακήρυξη αναγραφέντας, πρέπει να είναι έτοιμο 
προς άμεση χρήση, κατ’ ανώτατο όριο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από της κατακυρώσεως 
της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη, άλλως η μίσθωση λύεται υπαιτιότητι του 
εκμισθωτού  και αζημίως για τον Δ.Φ.Χ και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση, υπέρ του 
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Δ.Φ.Χ άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του μειοδότου 
και του εγγυητού του, υποχρεουμένων έναντι του Δ.Φ.Χ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
έκαστος, εις αποζημίωση, για τη μη έγκαιρη ή κατάλληλη η προσήκουσα παράδοση του 
μισθίου προς χρήσιν, εις αποκατάστασιν πάσης ζημίας την οποίαν υπέστη  ο Δ.Φ.Χ (θετική, 
αποθετική, ζημία ως και το διαφυγόν κέρδος) ως και εις την πληρωμή της τυχόν επιπλέον 
διαφοράς του μισθώματος. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 14ον 
     Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από της παραδόσεως και παραλαβής  
…………………….τους ως άνω μηχανήματος . 
     Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα από 
το Δημοτικό Ταμείο Δ.Φ.Χ. και εις βάρος της οικείας πιστώσεως του προϋπ/σμού μετά την 
αφαίρεση των νομίμων και των υπέρ τρίτων κρατήσεων .                
 
ΑΡΘΡΟΝ 15ον 
     Ο μισθωτής Δ.Φ.Χ. δεν ευθύνεται δια φθοράς ή μεταβολάς οφειλομένας εις την συνήθη 
χρήση. 
     Ο Δ.Φ.Χ δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτού για τις από την συνήθη 
χρήση ή την κακή κατασκευή του μηχανήματος, από τυχαίο γεγονός επιγενόμενες στο 
μηχάνημα  βλάβες ή ζημιές. 
     Η έννοια εν προκειμένω της συνήθους χρήσεως επί της μισθώσεως των διαφόρων 
υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ είναι ευρύτερη της επί των κοινών μισθώσεων. 
 
 ΑΡΘΡΟΝ 16ον 
      Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενεργήσει και να επιφέρει, δαπάναις του στο μισθωμένο 
μηχάνημα  και μάλιστα πριν από την παράδοση και κατόπιν υποδείξεως της Δημάρχου Δ.Φ.Χ. 
όλες τις απαραίτητες μετατροπές, διαρρυθμίσεις που θα του ζητήσει ο ΔΦΧ και να ενεργήσει, 
με δικές του δαπάνες (του εκμισθωτού) όλες τις εργασίες σε άριστη και πλήρη λειτουργία, 
χωρίς ο εκμισθωτής να έχει το δικαίωμα να ζητήσει δι' αυτούς αποζημίωση ούτε να τις 
αφαιρέσει. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 17ον 
     Το προς μίσθωση μηχάνημα θα παραληφθεί από τον μισθωτή Δ.Φ.Χ. σε άριστη κατάσταση 
και θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως ορίζονται εις το άρθρο 
1 της παρούσης. 
     Ο εκμισθωτής υποχρεούται διαρκούσης της μισθώσεως να ενεργεί εις το προς μίσθωση  
μηχάνημα όλες τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τα εκ της συνήθους χρήσεως 
φθοράς εντός ορισμένης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποιήσεως της Δημάρχου Δ.Φ.Χ. 
     Εν περιπτώσει αρνήσεως του ή μη ενεργείας υπ’ αυτού των επισκευών εντός της 
ταχθείσης δια της ειδοποιήσεως προθεσμίας, ο Δ.Φ.Χ. έχει το εκλεκτικό δικαίωμα ή να προβεί 
εις την μονομερή λύσιν της συμβάσεως μισθώσεως υπαιτιότητι του εκμισθωτού και αζημίως 
για τον Δ.Φ.Χ. και τη διενέργεια δημοπρασίας ή απευθείας μίσθωσιν ετέρου μηχανήματος  εις 
βάρος του ιδιοκτήτου ή να ενεργήσει τας επισκευάς αυτού εις βάρος του ιδιοκτήτου και εκ της 
πιστώσεως των μισθωμάτων, παρακρατώντας το ποσόν της γενομένης δαπάνης εκ των 
πρώτων μετά την επισκευή μισθωμάτων που θα πληρωθούν μετά προηγούμενη βεβαίωσιν της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή τέλος να διακόψει την καταβολήν των μισθωμάτων μέχρι 
εκτελέσεως των επισκευών. 
      
 
ΑΡΘΡΟΝ 18ον  
     Εάν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 
δημοπρασίας επιτροπήν, άλλως θεωρείται ότι μετέχει δι’ ίδιον λογαριασμό. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 19ον  
     Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους ακόλουθους και βαρύνει τελικά τον τελευταίο 
μειοδότη. 
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ΑΡΘΡΟΝ 20ον  
     Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά του πυρός, 
απαλλασσομένου του Δ.Φ.Χ, σε ενάντια περίπτωση για τις τυχόν από έκρηξη πυρκαγιάς ζημιές 
που θα προξενηθούν στο μηχάνημα . 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 21ον 
     Σε περίπτωση εκποιήσεως του προς μίσθωση μηχανήματος ο εκμισθωτής με το συμβόλαιο 
της αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να δηλώσει ότι θα σεβαστεί την παρούσα 
μίσθωση. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 22ον 
     Επιτρέπεται η παράταση της μισθώσεως, ο δε μισθωτής μπορεί να παρατείνει την διάρκεια 
της μισθώσεως, για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό ή μέρος αυτού μόνο με γραπτή 
δήλωση, η οποία θα κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή δύο (2) μήνες πριν την λήξη της σύμβασης. 
     Εν πάση περιπτώσει, η υπό του Δ.Ν.Φ. δι’ οιονδήποτε λόγο χρησιμοποίηση του προς 
μίσθωση μηχανήματος πέραν του χρόνου της συμβάσεως μισθώσεως, θεωρείται ως σιωπηρά 
παράτασις της μισθώσεως, καταβαλλόμενου δια την τοιαύτην χρησιμοποίησιν μισθώματος 
ίσου προς το μίσθωμα της ληξάσης μισθώσεως και αναλόγου προς τον χρόνον καθ’ όν 
εχρησιμοποιήθη το μίσθιο. 
 
      
 
ΑΡΘΡΟΝ 23ον  
     Δια την παραλαβήν του μισθίου ως και την απόδοσιν αυτού μετά την λήξιν της μισθώσεως 
θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής περί της γενικής καταστάσεως του 
μισθίου ως και της ειδικής τοιαύτης, ελλείψεων βλαβών κλπ. παρά της αρμοδίας προς τούτο 
επιτροπής του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 24ον  
     Ο εκμισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως υπό τυχόν μη έγκριση των 
σχετικών αποφάσεων της Ο.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή. 
     Επίσης, ο εκμισθωτής ουδεμίαν αξίωσιν δύναται να εγείρει κατά του Δ.Φ.Χ. εις περίπτωσιν 
καθ’ ην ήθελε τυχόν απαγορευθεί δι’ οιονδήποτε λόγον και αιτία η λειτουργία αυτού ή κάποιας 
υπηρεσίας του και παρ’ οιασδήποτε αρχής. 
   
 
ΑΡΘΡΟΝ 25ον  
     Η μη έγκαιρος και προσήκουσα εκπλήρωσις των υποχρεώσεων του τελευταίου μειοδότου 
(εκμισθωτή) ως και η μη εκτέλεσις υπ’ αυτού των όρων της παρούσης και της συμβάσεως άμα 
δε και μη συμμόρφωσις του εκμισθωτή προς οιανδήποτε όρο του παρόντος θεωρουμένων και 
συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών έχει οσαν συνέπειαν, εκτός των άλλων και 
μάλιστα σωρρευτικά, την κατάπτωση εις βάρος αυτού και του εγγυητού του, αποκλειστική 
αυτών υπαιτιότητα και εις όφελος του Δ.Φ.Χ της κατατεθείσης εγγυήσεως ως και την 
καταβολήν ημερησίως ποσού ίσου προς το 1/10 του εγκριθησομένου μηνιαίου μισθώματος, 
λόγω ποινικής ρήτρας, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, 
υποχρεούμενου δ’ άμα του τελευταίου μειοδότου και του εγγυητού του και την καταβολήν 
αποζημιώσεως για κάθε θετική, αποθετική ζημία ή δια διαφυγόν κέρδος που υπέστη ο Δ.Φ.Χ 
συνεπεία της αυθαιρέτου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή παραλείψεως των, 
βεβαιουμένων και εισπραττόμενων κατά τας διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
     Εν πάση περιπτώσει, η συνέπεια της ατελούς ή πλημμελούς εκτελέσεως των καθηκόντων 
των εντεταλμένων δημοτικών οργάνων ή και της ανοχής αυτών, μεταβολή ή παράβαση των 
όρων του παρόντος υπό του εκμισθωτού ή του εγγυητού του, ουδόλως δεσμεύει τον Δ.Ν.Φ.  
 
ΑΡΘΡΟΝ 26ον  
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     Οποιασδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται ΜΟΝΟΝ εγγράφως. 
 
      
ΑΡΘΡΟΝ 27ον  
     Η μη άσκηση ή μη έγκαιρος άσκησις δικαιώματος του μισθωτή Δ.Φ.Χ. που αναγνωρίζεται 
από τον νόμον ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως, σε καμμία περίπτωση, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 28ον 
     Ο τελευταίος μειοδότης, εφόσον δεν διαμένει στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά δια προφορικής δηλώσεως του καταχωριζόμενης εις 
τα πρακτικά, αντίκλητον διαμένοντα εις τη περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, προς 
τον οποίον θα γίνεται η κοινοποίηση της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας ως και 
παντός εγγράφου. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 29ον  
     Η υποβολή της αιτήσεως και η συμμετοχή εις την δημοπρασία κατ’ αμάχητον τεκμήριον 
αποδεικνύει ότι, ούτος έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης, θεωρουμένων και 
συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών, τους οποίους και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και προς 
τους οποίους προσχωρεί άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 30ον  

     Αντίγραφο της διακηρύξεως που θα εκδοθεί βάσει της παρούσης θα τοιχοκολληθεί εις την 
εξώθυρα του Δημαρχείου Φιλ/φειας - Χαλκηδόνος και τα δημοσιώτερα μέρη του Δήμου Φιλ/φειας -
Χαλκηδόνος, συντασσόμενου αποδεικτικού δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Π.Δ/τος 270/81. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
             
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 16/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, όλα τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και : 
 

• τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 και την παρ. 1 και την παρ 4 
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• του Π.Δ 28/80 και αυτές του Π.Δ. 60/2007 
• Την υπ αριθμ.35130/739 Υπουργ. Απόφαση ΦΕΚ 1291/2010 περί αύξησης 

των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95   
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 

τ. Β΄) 
• την υπ’ αριθμόν 38/2012 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου.  
• το από 18/7/2012 έγγραφο ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Νομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
 

 
Εγκρίνει την Ορθή Επανάληψη της αριθ. 71/2012 απόφασης Οικ. Επιτροπής 
κατά το μέρος που αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανήματος 
ανύψωσης απορριμματοφόρων με χειριστή μηχανήματος» για τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας (σύμφωνα με το από 18/7/2012 
έγγραφο ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου),  όρους 
τους οποίους επανακαταρτίζει ως εξής :  
 

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον  
      
Το προσφερόμενο προς μίσθωση μηχάνημα πρέπει να  προορίζεται για την ανύψωση των 
απορριμματοφόρων και φορτηγών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, τα οποία 
συλλέγουν απορρίμματα έτσι ώστε να είναι εύκολη η απόρριψής τους σε ημιρυμουλκούμενο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 
Στην θέση απόρριψης εντός του ημιρυμουλκουμένου συρμού μεταφόρτωσης των 
απορριμμάτων και σε κατάλληλο ύψος από το έδαφος θα πρέπει να κατασκευαστεί και 
τοποθετηθεί μεταλλική χοάνη απόρριψης . 
Η χοάνη αυτή θα είναι στηριγμένη και ισχυρά  πακτωμένη επί του εδάφους μέσω κατάλληλου 
μεταλλικού ικριώματος βαρέως τύπου το οποίο θα επιτρέπει την διέλευση και τοποθέτηση του 
συρμού επί του σημείου φόρτωσης του. 
Η χοάνη θα φέρει πλευρικά πετάσματα κατάλληλου ύψους τα οποία θα αποτρέπουν την 
διασπορά των απορριμμάτων κατά την φάση της απόρριψης τους από το απορριμματοφόρο. 
Η χοάνη δε θα φέρει κατάλληλο σκέπαστρο σε ύψος τέτοιο ώστε να μην εμποδίζει το άνοιγμα 
της οπίσθιας θύρας των απορριμματοφόρων κατά την φάση της εκκένωσης αλλά και να 
αποτρέπει τα νερά της βροχής να εισέλθουν εντός του συρμού. 
Περιμετρικά της θα πρέπει δε να φέρει κατάλληλο ελαστικό παρέμβυσμα διαστάσεων τέτοιων 
ώστε αυτό να εισέρχεται εντός του ανοίγματος της χοάνης φόρτωσης και να μην επιτρέπει 
την διασπορά των απορριμμάτων ανάμεσα στην χοάνη και το άνω μέρος του συρμού. 
 
Η ανυψωτική πλατφόρμα οχημάτων ειδικής κατασκευής για την ανύψωση απορριμματοφόρων 
(που θα αποτελείται από πλαίσιο και μονάδα  υδραυλικής ισχύος) πρέπει να διαθέτει ειδικό 
σύστημα βαρέως τύπου, κατάλληλο για την φόρτωση και ανύψωση των έμφορτων 
απορριμματοφόρων για την εκκένωση της κιβωτάμαξας τους στο χώρο μεταφόρτωσης του 
Δήμου. 
 
Η ανυψωτική ικανότητα του συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 τόνοι.  
Η ανυψωτική πλατφόρμα για την μεταφόρτωση των απορριμμάτων θα αποτελείται από έξι (6) 
βασικά στοιχεία:  
 
1.Ένα άνω μέρος, που θα αποτελεί την εξέδρα η οποία δέχεται το φορτίο. 
Αυτό το επίπεδο θα αποτελείται από τρία μέρη : ένα κεντρικό, και δύο πλαϊνά αποσπώμενα 
μέρη. Είναι εξοπλισμένο με 2 πλαϊνά παραπέτα και 2 πορτάκια εισόδου με ηλεκτρική 
ασφάλεια. 
2.  Ένα κάτω πλαίσιο, που σχηματίζει τη διαδρομή  κυκλοφορίας των ράουλων, επιτρέποντας 
την       αγκύρωση του μηχανήματος στο πάτωμα με τη βοήθεια, για παράδειγμα, χημικών 
βυσμάτων.  
3. Τα ψαλίδια που μεταδίδουν στην εξέδρα την ανυψωτική ισχύ των υδραυλικών κυλίνδρων. 
Αυτά τα ψαλίδια χρησιμεύουν ακόμα στη μείωση του μήκους της διαδρομής των κυλίνδρων 
ώστε να είναι ίση με το ύψος άρσης της τράπεζας 
4. Υδραυλικούς κυλίνδρους που παρέχουν στην εξέδρα την ανυψωτική ισχύ της. 
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5. Μία μονάδα υδραυλικής πίεσης η οποία θα είναι τοποθετημένη σε ένα βάθρο με το κιβώτιο 
ηλεκτρικού εξοπλισμού χωριστά από την τράπεζα. 
6. Ένα πλαίσιο ασφαλείας κατά των κινδύνων συντριβής. 
Ένα χειριστήριο, εξοπλισμένο με διακόπτες έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα σταματά αμέσως 
την κίνηση καθόδου, μόλις καταπονηθεί από κάτω προς τα επάνω. Οι διαστάσεις της εξέδρας 
ανύψωσης θα είναι τουλάχιστον 9000Χ4000mm το δε ύψος της εξέδρας από το έδαφος σε 
πλήρη ανάπτυξη όχι μικρότερο των 4000mm (επί ποινή αποκλεισμού). 
 
Το ελάχιστο ύψος στην χαμηλή θέση της εξέδρας θα είναι το μικρότερο δυνατό και δεν θα 
ξεπερνά τα 1300mm . 
 
Σε θέση ηρεμίας θα πρέπει η εξέδρα ανύψωσης να είναι μέσα σε εσοχή επί του εδάφους και 
όχι να βρίσκεται πάνω σε αυτό. 
Για το λόγο αυτό ο πάροχος των υπηρεσιών θα πρέπει να κατασκευάσει ειδικές βάσεις 
στήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα αφού πρώτα εξορύξει και απομακρύνει χώματα και πέτρες 
έτσι ώστε το άνω επίπεδο της πλατφόρμας να είναι στην ίδια στάθμη με το έδαφος.  
Η ανύψωση της εξέδρας θα γίνεται με την βοήθεια υδραυλικών κυλίνδρων. 
Οι κύλινδροι αυτοί θα είναι μονού σταδίου. Αποκλείονται κύλινδροι τηλεσκοπικοί. 
Η παροχή ενέργειας στο υδραυλικό κύκλωμα της πλατφόρμας ανύψωσης θα δίδεται μέσω 
υδραυλικής αντλίας με παροχή όχι μικρότερη από 75 lit/min.  και ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 
όχι μικρότερη των 28kW. 
Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού κινητήρα θα πρέπει να είναι 400 V 50 ΗZ ενώ η τάση 
λειτουργίας και χειρισμών θα πρέπει να είναι χαμηλός για λόγους ασφαλείας. 
Η τροφοδοσία της πλατφόρμας θα πρέπει να γίνεται μέσω  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους . 
Το Η-Ζ θα πρέπει να τοποθετηθεί πλησίον της πλατφόρμας ανύψωσης και να έχει την 
δυνατότητα να τροφοδοτεί επαρκώς την εγκατάσταση με ηλεκτρικό ρεύμα . 
 Το Η-Ζ θα πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον 60 kWA να παίρνει κίνηση από κινητήρα diesel 
ικανής ισχύος. 
Όλες οι λειτουργίες του Η-Ζ θα πρέπει να ελέγχονται μέσω  ειδικού πάνελ με τις εντολές αλλά 
και τις ενδεικτικές λυχνίες βλαβών και σωστής λειτουργίας . 
Όλο το συγκρότημα του Η-Ζ  θα πρέπει να είναι τοποθετημένο εντός ηχομονωτικού κιβωτίου  
έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η ηχητική όχληση  στο περιβάλλον . 
Επίσης θα πρέπει στο υδραυλικό κύκλωμα να υπάρχει εφεδρική αντλία χειροκίνητη η οποία να 
έχει δυνατότητα να εξασφαλίσει μόνο την κάθοδο της εξέδρας με πλήρες φορτίο σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
Θα υπάρχει δε κατάλληλη διάταξη ασφαλείας η οποία κατά την λειτουργία της χειροκίνητης 
αντλίας θα διακόπτει όλες τις ηλεκτρικές λειτουργίες του συστήματος.  
Περιφερειακά της επιφάνειας της εξέδρας θα πρέπει να είναι τοποθετημένο πλαίσιο με 
ειδικούς διακόπτες πιέσεως οι οποίοι θα ακινητοποιούν την κίνηση της εξέδρας για την 
αποφυγή εγκλωβισμού των ποδιών κατά την διάρκεια της καταβολής.  
Θα πρέπει δε να έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση ειδικής βαλβίδας η οποία να αποτρέπει την 
διαρροή υδραυλικού μέσου σε περίπτωση θραύσης ελαστικού σωλήνα πιέσεως αλλά και η 
απότομη κάθοδος της εξέδρας σε περίπτωση βλάβης.  
Θα πρέπει επίσης να φέρει ειδική διάταξη η οποία να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί όλο το 
φορτίο επί αυτής έτσι ώστε να είναι  δυνατή η επισκευή και συντήρηση του κάτω τμήματος 
της εξέδρας με ασφάλεια για το χειριστή. 
Η πλατφόρμα θα πρέπει περιφερειακά να φέρει ισχυρό κιγκλίδωμα και πόρτες εισόδου εξόδου 
και από τις δύο πλευρές της. 
Θα υπάρχει ειδική διάταξη ελέγχου της θέσης της πόρτας η οποία θα επιτρέπει την κίνηση της 
πλατφόρμας μόνο όταν οι πόρτες αυτές είναι κλειστές. 
Το μηχάνημα για λόγους ασφαλείας θα χειρίζεται, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, από 
χειριστή του παρόχου υπηρεσιών. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 2ον  
     Η δημοπρασία θα είναι φανερή και μειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό 
κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), οδός Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια  την ημέρα και ώρα 
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που θα καθορισθεί από την κ. Δήμαρχο, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με δημοσίευση 
διακήρυξης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06  και του Π.Δ /τος 270/81.  
 
ΑΡΘΡΟΝ 3ον 
     Ως ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς από το οποίο θα αρχίσει η μειοδοσία ορίζεται το 
ποσόν των ……………… €. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 4ον 
     Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δεκαοχτώ  (18) μήνες και αρχίζει από της 
παραδόσεως του προς μίσθωσης μηχανήματος στον Δ.Φ.Χ. πιστοποιουμένης αποδεικνυομένης 
και βεβαιουμένης δια της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης στον Δήμο 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος του προς μίσθωση μηχανήματος  και λήγει την αντίστοιχη  
ημερομηνία μετά πάροδο 18 μηνών .  
          Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής υπογράφεται από τον εκμισθωτή και το 
μισθωτή Δήμο Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος , νομίμως εκπροσωπουμένου υπό της Δημάρχου 
ως και την αρμόδια προς τούτο επιτροπή. 
   
ΑΡΘΡΟΝ 5ον  

      Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την 
προσφορά ενδιαφέροντος :  
1) να μην οφείλει στο Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  προσκομίζοντας γι’ αυτό βεβαίωση στο 
Δήμο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  από το Δημόσιο Ταμείο Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  ή της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος . 
2) να προσκομίσει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας . 
3) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού αντιστοιχούντος 
προς το 10% του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος δηλ. ίσο προς το 10% των αιτουμένων 
μισθωμάτων ενός έτους.  
 
     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις την δημοπρασία αντικαθιστάται από τον τελευταίο 
μειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως με άλλη εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καλής 
εκτελέσεως των όρων του παρόντος και ακριβούς τηρήσεως των όρων της συμβάσεως, 
ποσού ίσου προς το 10% του επιτευχθησομένου ετησίου μισθώματος, με ημερομηνία λήξεως 
αυτής, δηλ. της εγγυητικής επιστολής 6 μήνες μετά το χρόνο λήξεως της συμβάσεως που θα 
υπογραφεί. 
     Η ανωτέρω εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να συμψηφισθεί προς τα αξιώσεις 
του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος κατ’ αυτού.  
     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις την δημοπρασία επιστρέφεται στον 
αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της συμβάσεως  μισθώσεως και την 
παράδοση στο Δήμο Φιλ/φειας -Χαλκηδόνος του μισθίου (μηχανήματος ανύψωσης ) , εις τους 
λοιπούς που θα λάβουν μέρος στην δημοπρασία η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 6ον  
     Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 
υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
ΑΡΘΡΟΝ 7ον  
     Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα  αποζημιώσεως από 
τυχόν μη έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας από την εποπτεύουσα αρχή. Επίσης ο 
αναδειχθησόμενος τελευταίος μειοδότης ουδεμίαν αξίωσιν δύναται να εγείρει κατά του Δήμου 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος  εις την περίπτωση κατά την οποίαν ήθελε τυχόν απαγορευθεί δι' 
οιονδήποτε λόγο ή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ. ή κάποιας υπηρεσίας και 
παρ’ οιασδήποτε αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 8ον  
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     Εάν ο προς ον κατεκυρώθη η δημοπρασία τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει το 
πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, της 
εγγυήσεως αυτού καταπιπτούσης υπέρ του Δ.Φ.Χ. λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και 
επαναλαμβάνεται η δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, που θα είναι 
υπεύθυνοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος έναντι του Δ.Φ.Χ. δια την επί πλέον 
διαφορά του νέου μισθώματος, διατηρουμένου του δικαιώματος του Δ.Φ.Χ. να αξιώσει της 
αποκατάσταση πάσης ζημίας, την οποία υπέστη το Δ.Φ.Χ. εκ της επαναλήψεως της 
δημοπρασίας σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει το πρακτικό τελευταίου μειοδότου και 
του εγγυητού του. 
     Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της 
κοινοποιήσεως εις αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής 
περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον 
εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως κατά τα εις το άρθρο 6 και 7 του 
παρόντος οριζόμενα και την παράδοση και παραλαβή του μηχανήματος στον Δ.Φ.Χ.  . 
     Διαφορετικά αν αρνηθεί ή δεν προσέλθει να υπογράψει ή δεν παραδώσει  στον μισθωτή 
Δ.Φ.Χ. το προς μίσθωση μηχάνημα , κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής υποκειμένης εις την έγκριση του Γ. Γ. Περιφέρειας , μη απαιτουμένης 
στην περίπτωση αυτή κοινοποιήσεως ειδικής προκλήσεως στον μειοδότη, η δε κατατεθείσα 
εγγύησις καταπίπτει υπέρ του Δ.Φ.Χ. χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, η μίσθωση λύεται δι' 
αποφάσεως της Ο.Ε. υπαιτιότητι του εκμισθωτού, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
αυτού και του εγγυητού του που θα είναι και οι υπεύθυνοι έναντι του Δ.Φ.Χ.  αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον έκαστος για την επιπλέον διαφορά του μισθώματος. 
     Η διαφορά αυτή βεβαιούται ως δημόσιο έσοδο και εις βάρος του εκμισθωτού (τελευταίου 
μειοδότου) και του εγγυητού του και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του ΚΕΔΕ . 
      Εν πάση δε περιπτώσει ο Δ.Φ.Χ. διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει την αποκατάσταση 
πάσης τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν υποστεί εκ της επαναλήψεως  της δημοπρασίας σε 
βάρος του αρνηθέντος να προσέλθει ή να υπογράψει τη σύμβαση τελευταίου μειοδότη και 
του εγγυητού αυτού, ευθυνομένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστου, παραιτουμένου 
των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διηζήσεως. 
    Μη εμφάνιση του μειοδότου συνιστά και η μη εμπρόθεσμος και μη προσήκουσα προσκόμιση 
της απαιτουμένης δια την υπογραφή της συμβάσεως εγγυήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ  9ον  
     Από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 9 της παρούσης η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίσθηκε οριστικά. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 10ον 
     Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική φανερή και θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο    Φιλ/φειας –
Χαλκηδόνος  σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/81 σε 
δύο φάσεις ως εξής :  
Α. Διακήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος :  
     Η Δήμαρχος δημοσιεύει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 270/81, λεπτομερή 
διακήρυξη βάσει των όρων που καθορίστηκαν από το αρμόδιο όργανο του Δ.Φ.Χ. πλην του 
τιμήματος με την οποίαν καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
     Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81   η οποία 
μετά από επιτόπιαν έρευναν κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων κινητών και 
περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως και συντάσσει σχετική 
έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών ενδιαφέροντος. 
     Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου κινητού πρέπει  να αιτιολογούνται επαρκώς εις την έκθεση . 
     Η συνταχθείσα παραπάνω έκθεση αξιολογήσεως μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος 
αποστέλλονται  εις τη Οικονομική Επιτροπή, με την φροντίδα της οποίας κοινοποιεί σε αυτούς 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 
Β. Διενέργεια δημοπρασίας :  
     Μετά από τα ανωτέρω, η Δήμαρχος Δ.Φ.Χ. ορίζει την ημέρα και ώρα  διεξαγωγής της 
δημοπρασίας και καλεί με απόδειξη να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων  τα 
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κινητά   κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και όπως 
λεπτομερέστατα με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 270/81 ορίζεται. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 11ον  
     Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να 
συμμετάσχει εις την δημοπρασίαν, ως μη πληρούντος τους υπό της οικείας διακηρύξεως 
προβλεπόμένους όρους, αναγράφεται εις τα πρακτικά. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 12ον 
     Τα τέλη χαρτοσήμου, οι φόροι και νόμιμες κρατήσεις ΦΠΑ ως και τα κηρύκεια, τα έξοδα 
δημοσιεύσεως της διακηρύξεως και όλα γενικά τα έξοδα της δημοπρασίας και συντάξεως του 
οικείου συμφωνητικού μισθώσεως βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 13ον 
     Το προς μίσθωση μηχάνημα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για 
το σκοπό που προορίζεται σύμφωνα με την ΑΜ 38/2012 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)  και σύμφωνα με τους 
όρους του νόμου και τους εις την παρούσα διακήρυξη αναγραφέντας, πρέπει να είναι έτοιμο 
προς άμεση χρήση, κατ’ ανώτατο όριο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από της κατακυρώσεως 
της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη, άλλως η μίσθωση λύεται υπαιτιότητι του 
εκμισθωτού  και αζημίως για τον Δ.Φ.Χ και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση, υπέρ του 
Δ.Φ.Χ άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του μειοδότου 
και του εγγυητού του, υποχρεουμένων έναντι του Δ.Φ.Χ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
έκαστος, εις αποζημίωση, για τη μη έγκαιρη ή κατάλληλη η προσήκουσα παράδοση του 
μισθίου προς χρήσιν, εις αποκατάστασιν πάσης ζημίας την οποίαν υπέστη  ο Δ.Φ.Χ (θετική, 
αποθετική, ζημία ως και το διαφυγόν κέρδος) ως και εις την πληρωμή της τυχόν επιπλέον 
διαφοράς του μισθώματος. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 14ον 
     Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από της παραδόσεως και παραλαβής  
…………………….τους ως άνω μηχανήματος . 
     Το μίσθωμα θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα από 
το Δημοτικό Ταμείο Δ.Φ.Χ. και εις βάρος της οικείας πιστώσεως του προϋπ/σμού μετά την 
αφαίρεση των νομίμων και των υπέρ τρίτων κρατήσεων .                
 
ΑΡΘΡΟΝ 15ον 
     Ο μισθωτής Δ.Φ.Χ. δεν ευθύνεται δια φθοράς ή μεταβολάς οφειλομένας εις την συνήθη 
χρήση. 
     Ο Δ.Φ.Χ δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση του εκμισθωτού για τις από την συνήθη 
χρήση ή την κακή κατασκευή του μηχανήματος, από τυχαίο γεγονός επιγενόμενες στο 
μηχάνημα  βλάβες ή ζημιές. 
     Η έννοια εν προκειμένω της συνήθους χρήσεως επί της μισθώσεως των διαφόρων 
υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ είναι ευρύτερη της επί των κοινών μισθώσεων. 
 
 ΑΡΘΡΟΝ 16ον 
      Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενεργήσει και να επιφέρει, δαπάναις του στο μισθωμένο 
μηχάνημα  και μάλιστα πριν από την παράδοση και κατόπιν υποδείξεως της Δημάρχου Δ.Φ.Χ. 
όλες τις απαραίτητες μετατροπές, διαρρυθμίσεις που θα του ζητήσει ο ΔΦΧ και να ενεργήσει, 
με δικές του δαπάνες (του εκμισθωτού) όλες τις εργασίες σε άριστη και πλήρη λειτουργία, 
χωρίς ο εκμισθωτής να έχει το δικαίωμα να ζητήσει δι' αυτούς αποζημίωση ούτε να τις 
αφαιρέσει. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 17ον 
     Το προς μίσθωση μηχάνημα θα παραληφθεί από τον μισθωτή Δ.Φ.Χ. σε άριστη κατάσταση 
και θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως ορίζονται εις το άρθρο 
1 της παρούσης. 
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     Ο εκμισθωτής υποχρεούται διαρκούσης της μισθώσεως να ενεργεί εις το προς μίσθωση  
μηχάνημα όλες τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τα εκ της συνήθους χρήσεως 
φθοράς εντός ορισμένης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποιήσεως της Δημάρχου Δ.Φ.Χ. 
     Εν περιπτώσει αρνήσεως του ή μη ενεργείας υπ’ αυτού των επισκευών εντός της 
ταχθείσης δια της ειδοποιήσεως προθεσμίας, ο Δ.Φ.Χ. έχει το εκλεκτικό δικαίωμα ή να προβεί 
εις την μονομερή λύσιν της συμβάσεως μισθώσεως υπαιτιότητι του εκμισθωτού και αζημίως 
για τον Δ.Φ.Χ. και τη διενέργεια δημοπρασίας ή απευθείας μίσθωσιν ετέρου μηχανήματος  εις 
βάρος του ιδιοκτήτου ή να ενεργήσει τας επισκευάς αυτού εις βάρος του ιδιοκτήτου και εκ της 
πιστώσεως των μισθωμάτων, παρακρατώντας το ποσόν της γενομένης δαπάνης εκ των 
πρώτων μετά την επισκευή μισθωμάτων που θα πληρωθούν μετά προηγούμενη βεβαίωσιν της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή τέλος να διακόψει την καταβολήν των μισθωμάτων μέχρι 
εκτελέσεως των επισκευών. 
      
 
ΑΡΘΡΟΝ 18ον  
     Εάν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της 
δημοπρασίας επιτροπήν, άλλως θεωρείται ότι μετέχει δι’ ίδιον λογαριασμό. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 19ον  
     Πάσα προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η δε υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους ακόλουθους και βαρύνει τελικά τον τελευταίο 
μειοδότη. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 20ον  
     Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά του πυρός, 
απαλλασσομένου του Δ.Φ.Χ, σε ενάντια περίπτωση για τις τυχόν από έκρηξη πυρκαγιάς ζημιές 
που θα προξενηθούν στο μηχάνημα . 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 21ον 
     Σε περίπτωση εκποιήσεως του προς μίσθωση μηχανήματος ο εκμισθωτής με το συμβόλαιο 
της αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να δηλώσει ότι θα σεβαστεί την παρούσα 
μίσθωση. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 22ον 
     Επιτρέπεται η παράταση της μισθώσεως, ο δε μισθωτής μπορεί να παρατείνει την διάρκεια 
της μισθώσεως, για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό ή μέρος αυτού μόνο με γραπτή 
δήλωση, η οποία θα κοινοποιηθεί στον εκμισθωτή δύο (2) μήνες πριν την λήξη της σύμβασης. 
     Εν πάση περιπτώσει, η υπό του Δ.Ν.Φ. δι’ οιονδήποτε λόγο χρησιμοποίηση του προς 
μίσθωση μηχανήματος πέραν του χρόνου της συμβάσεως μισθώσεως, θεωρείται ως σιωπηρά 
παράτασις της μισθώσεως, καταβαλλόμενου δια την τοιαύτην χρησιμοποίησιν μισθώματος 
ίσου προς το μίσθωμα της ληξάσης μισθώσεως και αναλόγου προς τον χρόνον καθ’ όν 
εχρησιμοποιήθη το μίσθιο. 
 
      
 
ΑΡΘΡΟΝ 23ον  
     Δια την παραλαβήν του μισθίου ως και την απόδοσιν αυτού μετά την λήξιν της μισθώσεως 
θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής περί της γενικής καταστάσεως του 
μισθίου ως και της ειδικής τοιαύτης, ελλείψεων βλαβών κλπ. παρά της αρμοδίας προς τούτο 
επιτροπής του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 24ον  
     Ο εκμισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως υπό τυχόν μη έγκριση των 
σχετικών αποφάσεων της Ο.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή. 
     Επίσης, ο εκμισθωτής ουδεμίαν αξίωσιν δύναται να εγείρει κατά του Δ.Φ.Χ. εις περίπτωσιν 
καθ’ ην ήθελε τυχόν απαγορευθεί δι’ οιονδήποτε λόγον και αιτία η λειτουργία αυτού ή κάποιας 
υπηρεσίας του και παρ’ οιασδήποτε αρχής. 
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ΑΡΘΡΟΝ 25ον  
     Η μη έγκαιρος και προσήκουσα εκπλήρωσις των υποχρεώσεων του τελευταίου μειοδότου 
(εκμισθωτή) ως και η μη εκτέλεσις υπ’ αυτού των όρων της παρούσης και της συμβάσεως άμα 
δε και μη συμμόρφωσις του εκμισθωτή προς οιανδήποτε όρο του παρόντος θεωρουμένων και 
συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών έχει οσαν συνέπειαν, εκτός των άλλων και 
μάλιστα σωρρευτικά, την κατάπτωση εις βάρος αυτού και του εγγυητού του, αποκλειστική 
αυτών υπαιτιότητα και εις όφελος του Δ.Φ.Χ της κατατεθείσης εγγυήσεως ως και την 
καταβολήν ημερησίως ποσού ίσου προς το 1/10 του εγκριθησομένου μηνιαίου μισθώματος, 
λόγω ποινικής ρήτρας, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, 
υποχρεούμενου δ’ άμα του τελευταίου μειοδότου και του εγγυητού του και την καταβολήν 
αποζημιώσεως για κάθε θετική, αποθετική ζημία ή δια διαφυγόν κέρδος που υπέστη ο Δ.Φ.Χ 
συνεπεία της αυθαιρέτου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή παραλείψεως των, 
βεβαιουμένων και εισπραττόμενων κατά τας διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
     Εν πάση περιπτώσει, η συνέπεια της ατελούς ή πλημμελούς εκτελέσεως των καθηκόντων 
των εντεταλμένων δημοτικών οργάνων ή και της ανοχής αυτών, μεταβολή ή παράβαση των 
όρων του παρόντος υπό του εκμισθωτού ή του εγγυητού του, ουδόλως δεσμεύει τον Δ.Ν.Φ.  
 
ΑΡΘΡΟΝ 26ον  
     Οποιασδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται ΜΟΝΟΝ εγγράφως. 
 
      
ΑΡΘΡΟΝ 27ον  
     Η μη άσκηση ή μη έγκαιρος άσκησις δικαιώματος του μισθωτή Δ.Φ.Χ. που αναγνωρίζεται 
από τον νόμον ή την παρούσα διακήρυξη και σύμβαση μισθώσεως, σε καμμία περίπτωση, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί σαν παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 28ον 
     Ο τελευταίος μειοδότης, εφόσον δεν διαμένει στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά δια προφορικής δηλώσεως του καταχωριζόμενης εις 
τα πρακτικά, αντίκλητον διαμένοντα εις τη περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, προς 
τον οποίον θα γίνεται η κοινοποίηση της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας ως και 
παντός εγγράφου. 
 
ΑΡΘΡΟΝ 29ον  
     Η υποβολή της αιτήσεως και η συμμετοχή εις την δημοπρασία κατ’ αμάχητον τεκμήριον 
αποδεικνύει ότι, ούτος έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης, θεωρουμένων και 
συνομολογουμένων απάντων ως ουσιωδών, τους οποίους και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και προς 
τους οποίους προσχωρεί άνευ ουδεμίας αντιρρήσεως. 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 30ον  

     Αντίγραφο της διακηρύξεως που θα εκδοθεί βάσει της παρούσης θα τοιχοκολληθεί εις την 
εξώθυρα του Δημαρχείου Φιλ/φειας - Χαλκηδόνος και τα δημοσιότερα μέρη του Δήμου Φιλ/φειας -
Χαλκηδόνος, συντασσόμενου αποδεικτικού δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Π.Δ/τος 270/81. 

 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 71/2012 προηγούμενη απόφαση Οικ. Επιτροπής. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  88/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
 

            Αναστασία Αβραμίκου 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Τμήμα Λογιστηρίου 
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Δημ. Αστυνομίας 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
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