
        
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233 
ΤΗΛ: 2132008667 
 

ΠΡΟΣ 
Ενδιαφερομένους 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  &  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ». 
 
 
 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε 
σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της 
προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του 
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30/11/2022 και ώρα 14:30. 

 

 Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την 
λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι: 

 
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

  α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

  β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων: 

 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και 

 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων. 





2. Για τις εταιρίες που έχουν περισσότερους από έναν εταίρους (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., 
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., κτλ.) το τελευταίο Γ.Ε.Μ.Η. και το καταστατικό της εταιρίας που 
αποδεικνύει ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, που θα αναγράφει (για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το 
Δημόσιο Τομέα), 

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, που θα αναγράφει (για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το 
Δημόσιο Τομέα), 

5. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές), 

6. Το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

7. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στη μελέτη. 
 

 
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
(άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016). 

Η μελέτη είναι αναρτημένη στο site του Δήμου Βύρωνα, www.dimosbyrona.gr 
/Ενημέρωση/Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 
 
 
 
 
 

               Ο Δήμαρχος 
 
                                                                                            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
                                                                                ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
                                                                                        ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ   
                                                                                   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

               
 
                     ΣΑΛΕΠΗ ΤΕΡΕΖΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  &  
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 
 
 
 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.853,00€ 

Φ.Π.Α. (24%) 2.124,72€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 10.977,72€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α. :20.6233.0001 
Κ.Α. : 35.6233.0003 

CPV 50118000-5 “ Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας” 

CPV 45510000-5 “Ενοικίαση γερανών με χειριστή” 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2022 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τεχνική Έκθεση  

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Προϋπολογισμός 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
 

 

 

 

Ελληνική

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ 

Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36 - 44 
Τμήμα:  1.Κίνησης& Συντήρησης Οχημάτων της 
      Δ/νσης  Καθαριότητας &  
   2.Τμήμα Περιβάλλοντος, της Δ/νσης 
      Πρασίνου 
Αρμόδιοι Υπάλληλοι: ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
               ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 7658537,210 7608373, 2107608377  
E-mail :dimitriou@dimosbyrona,gr 
E-mail:xenaki@dimosbyrona.gr 

 





ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών Μίσθωσης μηχανημάτων (γερανών ή 

ειδικών μηχανημάτων μεταφοράς)  με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας Ζωής των πολιτών  και 

της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών και πιο ειδικά στην: 

 μεταφορά και ρυμούλκηση οχημάτων του Δήμου που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω 

έκτακτης βλάβης, είτε προς το αμαξοστάσιο του Δήμου , είτε προς εξωτερικό συνεργείο 

επισκευής , στα πλαίσια  της διαχείρισης  του στόλου των δημοτικών οχημάτων 

προκειμένου να πραγματοποιείται αδιάλειπτα και απρόσκοπτα η καθαριότητα των 

κοινοχρήστων χώρων , η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η 

συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας με την διενέργεια μεταφοράς  και 

μετακίνησης των  κατοίκων του Βύρωνα , βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 & του  

Φ.Ε.Κ. 96 Β' 23/01/2017. 

  μεταφορά εγκαταλελειμμένων τροχοφόρων που εντοπίζονται στους δρόμους του Δήμου 

Βύρωνα – που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 -   προς και από τις  

εγκαταστάσεις της Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.), (πρώην 

Ο.Δ.Δ.Υ.  - Αγίας Παρασκευής 12702, Τ.Κ. 13342, Φυλή – θέση Μαγουλέζα), στα 

πλαίσια της απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα στη λήψη 

μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας βάσει 

του άρθρου 75 του Ν. 3463/06  και του  Φ.Ε.Κ. 96 Β' 23/01/2017. 

 Η παρούσα παροχή υπηρεσιών θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.853,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

2.124,72€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.977,72€ και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 20.6233.0001 

με τίτλο  “ Μίσθωση μηχανημάτων” & τον Κ.Α. 35.6233.0003, με τίτλο “Μίσθωση 

μηχανημάτων για τη μεταφορά εγκαταλελειμμένων τροχοφόρων” του προϋπολογισμού 

εξόδων  οικονομικού έτους 2023 ως κάτωθι : 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΞΟΔΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ  

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Φ.Π.Α  24% 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κ.Α. 20.6233.0001 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 
cpv :50118000-5 

4.019,00 964,56 4.983,56 

K.A. 35.6233.0003 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ-  

4.834,00 1.160,16 5.994,16 





cpv :45510000-5 
ΣΥΝΟΛΟ  

2023 
 8.853,00 2.124,72 10.977,72 

 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με : 

 CPV : 50118000-5  με τίτλο       “ Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας” &  

 CPV: 45510000-5 με τίτλο         “Ενοικίαση γερανών με χειριστή” 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη 

πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα στους 

κωδικούς Κ.Α. 20.6233.0001 & Κ.Α. 35.6233.0003. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει αναλυτικά τιμολόγιο προσφοράς  για  κάθε 

περίπτωση – υπηρεσία,  όπως αυτές αναφέρονται στο τιμολόγιο προσφοράς που 

επισυνάπτεται. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλες τις περιγραφόμενες 

υπηρεσίες και άρθρα. 

 Σε περίπτωση μη εξάντλησης του διαθέσιμου ποσού , η σύμβαση ενδέχεται να παραταθεί 

χρονικά με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

 

 





 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 

 Ο Δήμος έχει την ανάγκη ρυμούλκησης και μεταφοράς τυχόν ακινητοποιημένων 

οχημάτων λόγω έκτακτης βλάβης, είτε προς το αμαξοστάσιο του Δήμου, είτε προς εξωτερικό 

συνεργείο επισκευής, από ειδικό μηχάνημα γερανού ρυμούλκησης. 

Η παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης και μεταφοράς ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου 

Βύρωνα, θα περιλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων μικτού βάρους έως 2,5 ton, προς το αμαξοστάσιο 

του Δήμου Βύρωνα ή σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής, από σημείο εντός ορίων Δήμου. 

2. Μεταφορά ακινητοποιημένων φορτηγών ή λεωφορείων, μικτού βάρους από 2,5 ton έως 

6,5 ton, προς το αμαξοστάσιο του Δήμου Βύρωνα ή σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής, 

από σημείο εντός ορίων Δήμου. 

3. Μεταφορά ακινητοποιημένων φορτηγών, λεωφορείων, απορριμματοφόρων οχημάτων ή 

μηχανημάτων έργου, μικτού βάρους μεγαλύτερου από 6 ton, προς το αμαξοστάσιο του 

Δήμου Βύρωνα ή σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής, από σημείο εντός ορίων Δήμου. 

4. Μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων μικτού βάρους έως και 2,5 ton, προς το 

αμαξοστάσιο του Δήμου Βύρωνα ή σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής, από σημείο εκτός 

ορίων Δήμου σε απόσταση έως 30km.  

5. Μεταφορά ακινητοποιημένων φορτηγών ή λεωφορείων μικτού βάρους από 2,5 ton, έως 

και 6,5ton, προς το αμαξοστάσιο του Δήμου Βύρωνα ή σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής, 

από σημείο εκτός ορίων Δήμου σε απόσταση έως 30 km.  

6. Μεταφορά ακινητοποιημένων φορτηγών, λεωφορείων, απορριμματοφόρων οχημάτων ή 

μηχανημάτων έργου, μικτού βάρους μεγαλύτερου από 6 ton, προς το αμαξοστάσιο του 

Δήμου Βύρωνα ή σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής , από σημείο εκτός ορίων Δήμου , σε 

απόσταση έως 30 km. 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις ρυμούλκησης και μεταφοράς θα εκτελούνται τμηματικά για κάθε όχημα 

του Δήμου, εντός του 2023 και για χρονική περίοδο ενός έτους, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν μέσα στην περίοδο αυτή. 

 Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Δήμου και ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε 

μεταφερόμενο όχημα του Δήμου χωριστά. Η δαπάνη του ανωτέρω τιμολογίου θα βαρύνει τον 

οικείο Κ.Α. 20.6233.0001 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023.  





 Η διάθεση και κατανομή της προαναφερόμενης δαπάνης θα γίνει βάσει των πραγματικών 

αναγκών της Υπηρεσίας, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2023 και μόνο μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού ή της χρονικής περιόδου του ενός έτους . Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται  

όσον αφορά στον αριθμό των μεταφορών για κάθε περίπτωση ρυμούλκησης και μεταφοράς, το 

οποίο θα χρειαστεί κατά το έτος 2023. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 

 

 Η μελέτη αφορά στη μίσθωση μηχανήματος γερανού ή ειδικού μηχανήματος    μεταφοράς, 

με οδηγό - χειριστή, με σκοπό την περισυλλογή, απομάκρυνση και μεταφορά εγκαταλελειμμένων 

δικύκλων και οχημάτων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 (οχήματα με ξένες 

πινακίδες , φορτηγά άνω των 3,5 ton, trailer, μπαγκαζιέρες, βάρκες με trailer κλπ. ),  στις 

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.),  (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.), 

αποθήκες Δ.Δ.Δ.Υ. , Αγίας Παρασκευής 12702, Τ.Κ. 13342, Φυλή (Θέση Μαγουλέζα). 

Τα ανωτέρω, εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του Δήμου,  χαρακτηρίζονται αρχικά ως 

εγκαταλελειμμένα από την αρμόδια Υπηρεσία , με την επικόλληση ειδικού σήματος, και τελικά, 

ως στερεά  δημοτικά απόβλητα περιέρχονται  στην κυριότητα του Δήμου Βύρωνα κατ' εφαρμογή 

της Κ.Υ.Α. 1002901/67/2002 και του Δ.247/88 ΑΥΟ άρθρο 4 (ΦΕΚ 195 Β/88). 

Τα χαρακτηρισμένα ως στερεά δημοτικά απόβλητα, συλλέγονται και μεταφέρονται αρχικά σε 

προσωρινό χώρο φύλαξης – αποθήκευσης και μετά μεταφέρονται και παραδίδονται στην 

Δ.Δ.Δ.Υ. Η συλλογή και μεταφορά τους  γίνεται από εξειδικευμένους γερανούς και μηχανήματα 

μεταφοράς  οχημάτων τους οποίους δεν διαθέτει ο Δήμος Βύρωνα. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

αναγκαία η εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει τη μεταφορά των ανωτέρω  στερεών αποβλήτων 

και οχημάτων αρχικά σε προσωρινό χώρο φύλαξης που υποδεικνύει η αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου και κατόπιν στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αξιοποίησης του Δ.Δ.Δ.Υ. 

Τα ανωτέρω στερεά απόβλητα που προορίζονται προς μεταφορά θα υποδεικνύονται στον ανάδοχο 

από το  Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Βύρωνα και η απομάκρυνση και παράδοσή τους στη 

Δ.Δ.Δ.Υ. θα γίνεται παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου . 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 8.853,00  ευρώ με 

Φ.Π.Α  24%, 2.124,72 €, σύνολο 10.977,72 € και θα βαρύνει τον Κ.Α.  20.6233.0001 και Κ.Α. 

35.6233.0003 προϋπολογισμού του οικ. έτους  2023  του Δήμου.   

  





Οι τιμές των υπηρεσιών είναι σταθερές και παραμένουν αμετάβλητες  καθόλη τη διάρκεια 

της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού που 

χρησιμοποιεί και να μεριμνά για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 

πράγματα κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των στερεών αποβλήτων αλλά και κατά τη 

μεταφορά και παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του Δ.Δ.Δ.Υ., υποχρεούται επίσης να τηρεί όλες 

τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και 

όλους τους εν γένει ισχύοντες κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλισμένο στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα το προσωπικό 

και τα οχήματα – μηχανήματα που χρησιμοποιεί για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου βλάβες που μπορεί να συμβούν στο προσωπικό 

που θα χρησιμοποιηθεί ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ζημιές, φθορές ατυχήματα 

κατά το χρόνο των υπηρεσιών απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και δικύκλων. 

Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής , από τη Δ.Δ.Δ.Υ., μέρους ή όλων των 

μεταφερόμενων οχημάτων, δικύκλων κλπ. περιπτώσεων, που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το επιστρεφόμενο φορτίο 

αυθημερόν , σε χώρο που θα υποδείξει η Αρμόδια Υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Βύρωνα. 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης  ο ανάδοχος δεν δικαιούται  αποζημίωσης από το Δήμο. 

Οι ποσότητες (αριθμός) των δικύκλων, οχημάτων, φορτηγών κλπ. που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό  μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα  με τις ανάγκες του δήμου 

(μετατροπή τεμαχίων δικύκλων σε τεμάχια φορτηγών ή οχημάτων ή μεταφορές εντός του 

προσωρινού χώρου φύλαξης και τα αντίθετα), χωρίς  να αλλάξει η τιμή ανά τεμάχιο και χωρίς να 

γίνει υπέρβαση του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού κατ΄ έτος. 

 

 

 

           Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες ανά διεύθυνση : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 

 





Κ.Α.Ε  20.6233.0001 

  CPV : 50118000-5 

ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (€) 

1 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 2,5ton, 

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ. 
2 95,00 190,00 45,60 235,60 

2 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 2,5ton ΕΩΣ ΚΑΙ 6ton , ΕΝΤΟΣ 

ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

1 184,00 184,00 44,16 228,16 

3 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ, 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 6 ton 

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ. 

1 207,00 207,00 49,68 256,68 

4 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ  ΚΑΙ 2,5 

ton ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΕΩΣ 30km.  

3 130,00 390,00 93,60 483,60 

5 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 2,5 ton ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ton ΕΚΤΟΣ 

ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 km. 

8 241,00 1.928,00 462,72 2.390,72 

6 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 6 ton 

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 

km. 

4 280,00 1.120,00 268,80 1.388,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2023 4.019,00 964,56 4.983,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 

     ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023          

Κ.Α.Ε  35.6233.0003 

  CPV : 45510000-5 

ΑΡΘΡ

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (€) 

7 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ (ή ανάλογου τύπου),   ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η΄ΑΠΟ 

ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ 

& ΑΠΟ Δ.Δ.Δ.Υ. 

70 40,00 2.800,00 672,00 3.472,00 

8 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ή ανάλογου τύπου),   ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΑΠΟ 

ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ 

Δ.Δ.Δ.Υ. 

1 138,00 138,00 33,12 171,12 

9 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ή ανάλογου τύπου) ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ 

Δ.Δ.Δ.Υ.  (ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) 
1 150,00 150,00 36,00 186,00 

10 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ή ανάλογου 

τύπου), ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ton ΕΩΣ ΚΑΙ 

8 ton ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & 

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Δ.Υ. (ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1 250,00 250,00 60,00 310,00 

11 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΕΪΛΕΡ (ή ανάλογου τύπου),   ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗ 

Δ.Δ.Δ.Υ. (ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ 

1 184,00 184,00 44,16 228,16 

12 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ (ή ανάλογου τύπου) 

ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & ΑΠΟ 

ΤΗ Δ.Δ.Δ.Υ. (ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ)  Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1 150,00 150,00 36,00 186,00 

13 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΚΑΣ ΜΕ ΤΡΕΙΛΕΡ (ή ανάλογου 
τύπου) ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , 
ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Δ.Υ.(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) Ή  
ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1 250,00 250,00 60,00 310,00 

14 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 

57 16,00 912,00 218,88 1.130,88 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   2023 4.834,00 1.160,16 5.994,16 





 
 
 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2023 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟΝ 

(€) 

Φ.Π.Α. 
24% (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) με 
Φ.Π.Α. 

CPV 

Κ.Α. 
20.6233.0001 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ

Ν ΓΙΑ 
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 

4.019,00 964,56 4.983,56 50118000-5 

K.A. 
35.6233.0003 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ

Ν ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙ
Μ-ΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 

4.834,00 1.160,16 5.994,16 45510000-5 

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ ΤΟ 2023 8.853,00 2.124,72 10.977,72 ------- 

     

 Στην προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για 

την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων 

ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα 

απασχολήσει κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για  

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ. 

Εργοδότης θα ονομάζεται ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός 

φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, βάσει της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για 

την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

8. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

9. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 





11. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

12. την  Κ.Υ.Α. 1002901/67/2002 

13. το Π.Δ. 28/80,   

14. το Ν. 3731/2008,  

15. τον Ν. 3852/2010 ,  

16.  το  Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160 Α') & 

17.  Π.Δ. 395/1991 (ΦΕΚ 142 Α΄),  

18. το Δ.247/88 ΑΥΟ άρθρο 4 (ΦΕΚ 195 Β/88),  

19. τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 26 Α), άρθρα 146 και 

197 – 201). 

 

 

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα μελέτη 

 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

 

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Άρθρο 5ο: Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   

5.1. 





 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (A' 215). 

5.2 

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 





νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

 

 

5.3 

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οχήματα για τις περιγραφόμενες, ως ανωτέρω, 

υπηρεσίες . Για τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να είναι σε ισχύ, καθόλη  τη διάρκεια της 

σύμβασης όλα τα παραστατικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία όπως άδειες των 

οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν,  αποδεικτικά ή δικαιώματα χρήσης τους, βεβαίωση 

τεχνικών προδιαγραφών, ασφάλειες, διπλώματα, τεχνικοί έλεγχοι και μέσα προστασίας . 

Επισημαίνεται ότι οι άδειες των επαγγελματικών οχημάτων θα πρέπει να  επιτρέπουν τη 

χρησιμοποίησή τους  για τις ανωτέρω εργασίες. Σε περίπτωση ενοικίασης οχήματος ή 

μηχανήματος αντίγραφο ενοικιαστηρίου με ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης .   

 Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αστική αποζημίωση από ατυχήματα 

σε τρίτους ή από βλάβες – φθορές σε υλικά που πιθανά μπορούν να προκληθούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών ή εξαιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας και σε καμία 

περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεος ο Δήμος. 

 

Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα 

Ο ανάδοχος θα πρέπει με την προσφορά του, να συνυποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν 

άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 





του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες 

και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα). 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 

ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 





Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κ.λπ. ως ορίζεται στο 

άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων 

τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 

φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 

 

6.3 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι διαθέτει: 

Άδεια κυκλοφορίας - χρήσης οχήματος (γερανού – οχήματος ρυμούλκησης) , και άδεια 

κυκλοφορίας - χρήσης των γερανών - οχημάτων,  ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης των οχημάτων – 

ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που 

μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων υπηρεσιών ,  εν 

ενεργεία πιστοποιητικό ελέγχου/επανελέγχου των ανυψωτικών μηχανημάτων – οχημάτων 

(καταλληλότητα οχημάτων), ασφαλιστήρια οχημάτων, διπλώματα οδήγησης και άδειες χειριστών 

των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και ότι διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα προστασίας που 

προβλέπονται (ζώνες πρόσδεσης κλπ.),  αποδεικτικά ή δικαιώματα χρήσης του, βεβαίωση 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση για την παρούσα μελέτη και την 

αποδέχεται πλήρως. 

Άρθρο 7ο: Εγγυητικές επιστολές 

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προκύψει δεν 

απαιτείται να υποβάλλει εγγυητική επιστολή (παρ. 1β’, άρθρο 72 του Ν.4412/16). 

Άρθρο 8ο: Ισχύς σύμβασης 





Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ  την 

02/01/2023  έως και 29/12/2023. 

Άρθρο 9ο: Παραλαβή υπηρεσιών 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των άρθρων 

200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 10ο: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς 

θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο 

και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Άρθρο 11ο: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου 

στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εφόσον δεν 

διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των εκτελεσθέντων υπηρεσιών. 

Άρθρο 12ο: Ζημιές – Ατυχήματα  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια 

του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 

ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα 

συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη και 

ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

Άρθρο 13ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 14ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον 

εργοδότη. 

Άρθρο 15ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας 

που είναι σε ισχύ. 

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 2,5ton, ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ. 

2   

2 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 2,5ton ΕΩΣ ΚΑΙ 6ton , ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 

1   

3 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ, 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 6 ton ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ. 

1   

4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ  ΚΑΙ 2,5 ton 

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 30km.  
3   

5 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 2,5 ton ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ton ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 km. 
8   

6 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 6 ton ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 km. 

4   

7 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ (ή ανάλογου τύπου),   ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η΄ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ Δ.Δ.Δ.Υ. 

70   

8 
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ή ανάλογου τύπου),   ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ Δ.Δ.Δ.Υ. 

1   

9 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ή ανάλογου τύπου) ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ 

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ & ΑΠΟ Δ.Δ.Δ.Υ. 
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) 

1   

10 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ή ανάλογου τύπου), 
ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ton ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ton ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Δ.Υ. 
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1   

11 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΕΪΛΕΡ (ή ανάλογου τύπου),   ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ 

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Δ.Υ. 
(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1   

12 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ (ή ανάλογου τύπου) ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗ 
Δ.Δ.Δ.Υ.(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ) Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1   

13 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΚΑΣ ΜΕ ΤΡΕΙΛΕΡ (ή ανάλογου τύπου) ΑΠΟ 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΠΡΟΣ & ΑΠΟ ΤΗ 
Δ.Δ.Δ.Υ.(ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ0 Ή  ΑΠΟ & ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΩΡΟ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

1   

14 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 

57   





ΣΥΝΟΛΟ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ     
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ........................ 
                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.................................. 

 




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Δήμος Βύρωνα 23/11/2022
Α. Π.: 24493
		2022-11-23T11:12:27+0200


	



