
 

 

  

 

 

 

 

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

              Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

                     Τηλ:. 22510 41966 – Fax: 22510 40121 

                         E-mail: promithion@deyamyt.gr 

                       

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Μίσθωση γερανοφόρων ιδιωτικών οχημάτων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  87/2022 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.400,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α.  

 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία υπό τον τίτλο: «Μίσθωση γερανοφόρων ιδιωτικών 

οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Λέσβου». Επειδή η ΔΕΥΑΛ δεν διαθέτει 

τον κατάλληλο ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί η συγκεκριμένη 

υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό και τον 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.   

Αναλυτικότερα, η ΔΕΥΑΛ πρόκειται να προχωρήσει στην μίσθωση των κατάλληλων 

ιδιωτικών οχημάτων και μηχανικών μέσων, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες 

για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών. Οι γεωτρήσεις με υποβρύχια αντλητικά που 

υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της  Λέσβου είναι πολυάριθμες, καθώς 

και τα αντλιοστάσια των Βιολογικών Εγκαταστάσεων που διαθέτουν μεγάλους και ογκώδεις 

ηλεκτροκινητήρες σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες, όπως επίσης και η μεταφορά 

χαλασμένων οχημάτων, απαιτούν άμεση αποκατάσταση – συντήρηση και επισκευή, 

προϋποθέτοντας την χρήση γερανοφόρων οχημάτων που δεν διαθέτει η Υπηρεσία.      

Πιο συγκεκριμένα:  

➢ Εξαγωγή και επανατοποθέτηση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων των 

υδρευτικών γεωτρήσεων όλων των Δ.Ε. της Λέσβου 

➢ Μεταφορά βαρέων αντλητικών συγκροτημάτων και παρελκόμενων γεωτρήσεων και 

αντλιοστασίων  

➢ Μεταφορά οχημάτων προς συνεργεία ή εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ έπειτα από βλάβη 

και ακινητοποίηση τους 

 

 Η παραπάνω υπηρεσία αφορά την μίσθωση μηχανημάτων με τον χειριστή τους. Η 

υπηρεσία θα εκτελείται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ. 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες μίσθωσης έχουν ταξινομηθεί σε δυο βασικές ομάδες:  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α Μίσθωση μικρού γερανοφόρου οχήματος 

Β Μίσθωση μεγάλου γερανοφόρου οχήματος 

 

Να σημειωθεί ότι, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει  κατάσταση με τα  οχήματα – 

μηχανήματα που θα διαθέσει για την συγκεκριμένη υπηρεσία και τα ανάλογα παραστατικά 

(αποδεικτικό ασφάλειας οχημάτων, καταβολής τελών, αδειών κυκλοφορίας καθώς και 



 

ευκρινή φωτοαντίγραφα διπλωμάτων των χειριστών κτλ) σύμφωνα με την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.    

 Οι απαιτούμενες ώρες εργασίας των μηχανημάτων θα κατανεμηθούν χρονικά σε διάστημα 

12 μηνών ή μέχρι να εξαντληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, οι οποίες 

και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των εργασιών. 

Ο ανάδοχος θα ενεργεί κάθε φορά μετά από εντολή της υπηρεσίας που θα διαχειρίζεται την 

μίσθωση. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, βρίσκονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της 

Λέσβου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άμεσα με τον χειριστή ή τον 

οδηγό τους ,μετά την υπογραφή της συμβάσεως και η ανάλωση των ωρών μίσθωσης θα 

γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μίσθωσης και της παράδοσης των εργασιών. 

Η ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού. Η 

ΔΕΥΑΛ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που 

αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

ΔΕΥΑΛ. 

 

 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Οι υπολογιζόμενες τιμές βασίζονται στο κόστος αντίστοιχων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών προηγούμενων ετών και στις τρέχουσες τιμές ελεύθερης αγοράς. 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 
ΩΡΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ /ΩΡΑ  

(Σε €) 

ΚΟΣΤΟΣ 

(Σε €) 

1 
Μίσθωση μικρού 

γερανοφόρου οχήματος 
30 ώρες 40,00€ 1.200,00€ 

2 
Μίσθωση μεγάλου 

γερανοφόρου οχήματος 120 ώρες 60,00 7.200,00€ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.400,00€ 

ΦΠΑ 17% 1.428,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.828,00€ 

 

 
 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ 

 

 


