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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε μετά από το υπ. αριθμ. υπηρεσιακό 
σημειώμα 4/05-Φεβρ.-2020, έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής 
Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου και αφορά ανάθεση μίσθωσης ανυψωτικού 
μηχανήματος με το χειριστή του, για την κοπή και κλάδεμα υψηλών και μεγάλων 
δέντρων τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.Ο φόβος των 
πολιτών είναι τόσο έντονος ώστε να δέχεται, η Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου μας, συνέχεια έντονα και επίμονα παράπονα και 
αιτήματα λόγω επικινδυνότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει ανεπάρκεια μηχανημάτων (υψηλό 
ανυψωτικό) της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου 
μας, έχει παρουσιαστεί άμεση ανάγκη επέμβασης σε μεγάλα- υψηλά δέντρα, τα οποία 
βρίσκονται σε περιβάλλοντες χώρους σχολικών κτιρίων, αλλά και σε άλλους 
κοινόχρηστους χώρους εντός του αστικού ιστού του Δήμου μας, τα οποία αυτά έχουν 
υποστεί φθορές και υπάρχει άμεσος κίνδυνος από πτώσεις κλάδων αλλά και ολόκληρων 
των δέντρων, για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική η ανάγκη για την απευθείας 
ανάθεση μίσθωσης ανυψωτικού-καλαθοφόρου οχήματος και γερανού-οχήματος, με το 
χειριστή του. 

Το καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να έχει μήκος ανύψωσης 30 μέτρα και άνω με 
καλάθι το οποίο θα είναι στερεά συνδεδεμένο με τον βραχίονα του γερανού (όχι 
αιωρούμενο από αυτόν) και ο τηλεσκοπικός γερανός-όχημα μήκος ανύψωσης 
τουλάχιστον 25μ και άνω με δυνατότητα συγκράτησης στα 25μ ή 30 m ,τουλάχιστον 
2tn. 

Ο οδηγός – χειριστής, πρέπει να είναι ασφαλισμένος, να έχει εξειδίκευση στον 
χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων, θα κατευθύνει – χειρίζεται το καλάθι του 
καλαθοφόρου και θα μετακινεί το καλαθοφόρο μηχάνημα και τον γερανό αντίστοιχα 
,όπου χρειάζεται και σύμφωνα πάντα με την καθοδήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Δήμου μας.  

Το μίσθωμα των ως άνω μηχανημάτων,συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του 
χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που 
καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –μεταφορά του , τα ελαιολιπαντικά-
ορυκτέλαια. 

Το μίσθωμα καθορίζεται για τετρακόσιες (400) ώρες απασχόλησης Χ 
30,00€/ανά ώρα, για την κοπή και το κλάδεμα υψηλών δένδρων, ύψους έως 
30 μέτρα & για διακόσιες (200) ώρες απασχόλησης Χ 40,00€/ανά ώρα, για 
την κοπή και το κλάδεμα υψηλών δένδρων, ύψους πάνω από 30 μέτρα. 

Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κάθε φορά να παραχωρεί το μισθωμένο 
μηχάνημα εφόσον έχει ειδοποιηθεί νωρίτερα από τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης. 
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Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν όσα ορίζονται στη τεχνική περιγραφή και 
την προσφορά του εκμισθωτή, θα απορρίπτεται χωρίς να δικαιούται ο εκμισθωτής 
καμία αποζημίωση και θα είναι υποχρεωμένος να φέρει μηχάνημα που θα 
ανταποκρίνεται στα πιο πάνω. 

Το μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και θα προσφέρεται σε άριστη 
κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον 
εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός τριών ημερών είναι 
υποχρεωμένος να διαθέσει άλλο μηχάνημα ιδίων δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι 
ανάγκες της Υπηρεσίας του Δήμου. 
Ανάδοχος της μίσθωσης θα κηρυχτεί αυτός που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή. 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται : 
-με αντίγραφο της άδειας λειτουργείας των μηχανημάτων. 
- με αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης. 
- με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. + 4.800,00€ 24 % Φ.Π.Α., σύνολο 24.800,00€ και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις ιδίων πόρων.  

Για την εκτέλεση της μίσθωσης έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση, στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 στον Κ.Α. 35-6233.001= 
24.800,00€.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 
147/08.08.2016). 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 05/02/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 05/02/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -με βαθμό Α 

 


