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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς  

- των οχημάτων του Δήμου λόγω βλάβης από το σημείο που βρίσκεται ακινητοποιημένο έως το 

συνεργείο του Δ.Χίου ή όπου υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

- των μηχανημάτων του Δήμου είτε λόγω βλάβης είτε λόγω ασύμφορης και αδύνατης 

αυτοκίνησης τους στα διάφορα σημεία εργασίας τους  

- των ημιρυμουλκουμένων απορριμματοκιβωτίων σε περίπτωση  που το ρυμουλκό όχημα του 

Δ.Χίου παρουσιάσει βλάβη ή χρειαστεί προγραμματισμένη συντήρηση 

Κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους του οχήματος ή μηχανήματος που πρέπει να 

μεταφερθεί, θα υποβάλλεται προσφορά από τους υποψηφίους αναδόχους αφού λάβουν γνώση της 

αρχικής θέσης του οχήματος ή μηχανήματος και της θέσης στην οποία θα πρέπει να μεταφερθεί. Ο 

ανάδοχος θα είναι σε θέση να εκτελεί άμεσα την εργασία μεταφοράς μετά την εντολή και σε θέσεις που 

θα υποδεικνύονται κάθε φορά από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν στο όχημα ή μηχάνημα έχει 

παρουσιαστεί βλάβη και αυτό πρέπει να φορτωθεί σε πλατφόρμα με χρήση κατ’ανάγκη μηχανικών 

μέσων (γερανού ή μηχανισμού έλξης με συρματόσχοινο), τότε μόνο στο προϋπολογισθέν ποσό 

προστίθεται κατ’ αποκοπή κόστος φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στο κόστος περιλαμβάνεται ότι 

απαιτηθεί για την ορθή μεταφορά του οχήματος ή μηχανήματος (όπως κόστος καυσίμου, οδηγού ή/και 

χειριστή, φθορές κ.λ.π.) στην υποδεικνυόμενη θέση. Οι τόνοι που λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό 

των τονοχιλιομέτρων αφορούν μόνο το μεταφερόμενο φορτίο δηλ. τη μάζα του μεταφερόμενου 

οχήματος ή μηχανήματος ή του ημιρυμουλκούμενου απορριμματοκιβωτίου. Τα ημιρυμουλκούμενα 

απορριμματοκιβώτια θα μεταφέρονται από τον ΣΜΑ της Χίου (περιοχή Κοφινά) στο ΧΥΤΑ της Χίου 

(περιοχή Πόδορας στα Αρμόλια), συνολική απόσταση 35,6km. Τα ημιρυμουλκούμενα είναι τριαξονικά 

και ζυγίζουν κενά 12t (δρομολόγιο επιστροφής) και με πλήρες φορτίο περίπου 32tn (δρομολόγιο προς 

ΧΥΤΑ). 

Κατά τις μεταφορές θα εφαρμόζονται  από τον ανάδοχο οι κατά το νόμο προβλεπόμενες 

διαδικασίες καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση του 

οχήματος/μηχανήματος και τη μεταφορά του, για την τήρηση των οποίων φέρει την πλήρη ευθύνη. Σε 

περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή φορτοεκφόρτωση και κατ’ υπαιτιότητα του αναδόχου το όχημα ή 

μηχάνημα ή το ημιρυμουλκούμενο υποστεί βλάβη, η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης επιβαρύνει 

τον ανάδοχο. Για την υπηρεσία της έλξης του ημιρυμουλκούμενου κοντέινερ από το ρυμουλκό του 

αναδόχου θα συνταχθεί η κατά τα νόμο σχετική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Χίου. 

Οι τιμές ανά παρεχόμενο είδος υπηρεσίας θα είναι: 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.ΧΙΟΥ 



- 0,95€/t*km προ ΦΠΑ για μεταφορά επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου ή επί χωματόδρομου 

κανονικής βατότητας  οχήματος/μηχανήματος του Δήμου Χίου σε σημεία υποδεικνυόμενα 

από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται ότι απαιτείται για την ορθή μεταφορά του οχήματος / μηχανήματος 

στην υποδεικνυόμενη θέση 

- 1,40€/t*km προ ΦΠΑ για μεταφορά επί χωματόδρομου κακής βατότητας  

οχήματος/μηχανήματος του Δήμου Χίου σε σημεία υποδεικνυόμενα από την αρμόδια 

υπηρεσία σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ότι 

απαιτείται για την ορθή μεταφορά του οχήματος / μηχανήματος στην υποδεικνυόμενη θέση 

- 80€ προ ΦΠΑ κατ’αποκοπή για μία φόρτωση και μία εκφόρτωση οχήματος ή μηχανήματος 

με κατ’ ανάγκη χρήση μηχανικών μέσων (γερανός ή έλξη με συρματόσχοινο) σύμφωνα με 

την παρούσα τεχνική περιγραφή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ότι απαιτείται για την ορθή 

φόρτωση /εκφόρτωση του οχήματος / μηχανήματος 

- 0,20€/t*km προ ΦΠΑ  για μεταφορά επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου ημιρυμουλκούμενου 

απορριμματοκιβωτίου του Δήμου Χίου από το Σταθμό Μεταφόρτωσης έως τον ΧΥΤΑ ή σε 

σημεία υποδεικνυόμενα από την υπηρεσία, σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ότι απαιτείται για την ορθή μεταφορά του 

ημιρυμουλκουμένου. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από τη λήψη 

πρόχειρων προσφορών σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο προσφοράς, τμηματικά και κατά περίπτωση 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Η μεταφορά θα εκτελείται με χρόνο παράδοσης που θα 

καθορίζεται κατά περίπτωση από την υπηρεσία. Οι αναγραφόμενες ποσότητες στον προϋπολογισμό της 

μελέτης είναι δυνατόν να μην εξαντληθούν έως το τέλος του 2016. Η υπηρεσία της μεταφοράς θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ28/80, του Ν.2362/95 (ΦΕΚ247Α), του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/06. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.818,40€ και  θα καλυφθεί από πιστώσεις Δημοτικών 

Πόρων με ΚΑ 20-6414.012 ύψους 4500,00€ για το έτος 2016 και 11.318,40€ για το έτος 2017. 

 
 Χίος 04-07-2016      Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας      Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Καθαριότητας 
                  και  Ανακύκλωσης 

 
          Μακριπλής Γεώργιος            Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
        ΠΕ5 Μηχ/γων μηχ/κών       ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                                 ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Σας παρακαλούμε για την αποστολή κλειστής προσφοράς στο Δήμο της Χίου (γραφείο 8, ισόγειο Δημαρχείου Χίου) μέχρι τις …./…../2016  και ώρα …….. π.μ. για την 
παρακάτω μεταφορά.   
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

  

  
 

    ΕΚΠΤΩΣΗ (%)   

  
 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
  

  
 

    ΦΠΑ 17%   

  
 

    ΣΥΝΟΛΟ   

* ΝΑΙ ή ΟΧΙ (συμπληρώνεται αναλόγως) 

 
- Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της 12/2016 μελέτης του Δ.Χίου με τίτλο «Υπηρεσία μεταφοράς οχημάτων και μηχανημάτων του Δ.Χίου». 
- Στον κλειστό φάκελο προσφοράς να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης αποστολής της προσφοράς και ο αριθμός κυκλοφορίας του προς μεταφορά οχήματος ή 

μηχανήματος  
- Ο υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει μόνο τα πεδία της προσφερόμενης έκπτωσης, του συνόλου μετά έκπτωσης, του ποσού του ΦΠΑ και του τελικού συνόλου. 

 

                                                                                                                                     Υπογραφή – σφραγίδα                                                                                                                
                 

     


