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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ:   ΘΑΣΟΥ     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Α.Μ. 2029/2019 

 «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών 
Μέσων και των Μηχανημάτων των 
Υπηρεσιών του Δήμου» 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στα «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών 
του Δήμου». 
Πρόκειται για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων, φορτηγών, απορριμματοφόρων, επιβατικών και 
μηχανημάτων έργου των Υπηρεσιών του Δήμου. Η εν λόγω υπηρεσία αποσκοπεί στην εκπλήρωση από την 
πλευρά του Δήμου των συμβατικών υποχρεώσεων που εκπορεύονται από τον Ν. 489/1976 (όπως αυτός ισχύει 
σήμερα), το Π.Δ. 237/1986 (όπως αυτός ισχύει σήμερα), το Ν. 3746/2009 και τον Κ.Ο.Κ. και στην 
συνεπαγόμενη κάλυψη στην περίπτωση ατυχήματος. 
Η ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργου των υπηρεσιών του Δήμου θα 
είναι ετήσια και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις υποχρεωτικές καλύψεις προς τρίτους (Αστική Ευθύνη), 
δηλαδή σωματικές βλάβες έναντι τρίτων (πεζών ή επιβαινόντων άλλων οχημάτων) και υλικές ζημιές έναντι 
τρίτων (ως συνέπεια πρόσκρουσης, ανατροπής ή εκτροπής του οχήματος επί άλλων οχημάτων, αντικειμένων ή 
ζώων).  Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κάλυψης ορίζεται, για κάθε ένα από τα οχήματα – μηχανήματα που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό: 
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης όσο ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία κατά την ημερομηνία 
ασφάλισης του οχήματος, ανά θύμα. 
β) Σε περίπτωση υλικής ζημιάς όσο ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία κατά την ημερομηνία 

ασφάλισης του οχήματος, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων. 
Ειδικά για τα μηχανήματα έργου, θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση για αστική ευθύνη έργου όταν λειτουργούν ως 
εργαλεία με όριο ευθύνης τα 11.900,00 €. 
Η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες καλύψεις, χωρίς όμως υπέρβαση του ποσού της προσφοράς. 
Η προσφορά ασφάλισης αφορά τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό οχήματα. 
Ο χρόνος ασφαλιστικής κάλυψης ξεκινά από το χρόνο λήξης του προηγούμενου ισχύοντος ασφαλιστικού 
συμβολαίου και διαρκεί για ένα (1) έτος. 
Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ζητηθεί η ασφάλιση επιπλέον οχημάτων τότε 
αυτή θα γίνεται με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης. Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη διάρκειας ενός μηνός βάσει του αριθμού πλαισίου νεοαποχτηθέντων 
οχημάτων, μέχρι την ταξινόμησή τους. 
Στη περίπτωση που κάποιο όχημα τεθεί σε ακινησία και κριθεί ως μη οικονομικά επισκευάσιμο, θα ζητείται η μη 
ανανέωση της ασφάλισης. 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πληρούν τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας μελέτης. 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 11.900,00 €, με Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από δημοτικά έσοδα. 
Η ανωτέρω δαπάνη είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα όπως στον ακόλουθο 
πίνακα: 
Η παρούσα «εργασία» (παροχή υπηρεσιών) μπορεί να ανατεθεί απευθείας μετά από απόφαση του Δημάρχου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 

 

 
  Θάσος  17/5/2019 
  Ο  Συντάξας 
   

 
 
 
 

  Στύλογλου Μιλτιάδης 

   

 
 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ:   ΘΑΣΟΥ     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Α.Μ. 2029/2019 

 «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών 
Μέσων και των Μηχανημάτων των 
Υπηρεσιών του Δήμου» 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι τιμές του   Τιμολογίου   αναφέρονται  σε κάθε   μονάδα του   είδους της αντίστοιχης εργασίας, είναι σταθερές 
και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε 
αναθεώρησή τους, εκτός από την περίπτωση αύξησης από το Υπουργείο Εμπορίου των ορίων καλύψεως. 
 
Β. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ως εργασία  «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» 
νοείται και υπολογίζεται στην παρούσα μελέτη: 
Η παροχή των υπηρεσιών ασφάλισης εκάστου οχήματος ή μηχανήματος που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό για ένα (1) έτος σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας μελέτης. 
 
 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Θάσος  17/5/2019 
Θάσος, 17/5/2019  Ο  Συντάξας 
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Δόμησης 

  
 
 
 
 

ΠΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Στύλογλου Μιλτιάδης 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ 17/Α’   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
Α.Μ. 2029/2019 

 «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών 
Μέσων και των Μηχανημάτων των 
Υπηρεσιών του Δήμου» 

CPV: 66514110-0 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟ- ΕΤΟΣ 1ης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ   

    ΚΥΚΛΟΦΟ- ΓΙΣΙΜΟΙ ΚΥΚΛΟ- 
ΛΗΞΗΣ 
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

    ΡΙΑΣ ΙΠΠΟΙ ΦΟΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   

        
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ       

1 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΙ 2850 36 2002 
22/6/2019 318   

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 2866 9 2003 
22/6/2019 195   

3 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 3842 72 2003 
22/6/2019 393   

4 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 3843 35 2006 
22/6/2019. 318   

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 3849 35 2007 
1/7/2019 318   

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΙ 3859 29 2007 
22/6/2019 298   

7 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΗ 3874 72 2002 
16/8/2019 393   

8 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

KHH 3891 17 2001 
22/6/2019 273   

9 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 3893 35 2010 
23/7/2019 318   

10 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 3894 35 2010 
13/8/2019 318   

11 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 3897 31 2010 
14/9/2019 318   

12 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 

ΚΗΥ 4929 16 1997 
22/6/2019 781   

13 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΥ 4968 17 1999 
22/6/2019 273   

14 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 

ΚΗΥ 4969 35 1999 
22/6/2019 846   

15 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5104 10 2012 
12/7/2019 250   

16 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5137 9 1999 
31/12/2019     

17 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΟ 9214 63 1991 
22/6/2019 380   

18 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΟ 9227 36 1990 
22/6/2019 318   

19 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΥ 9480 9 2008 
26/8/2019 185   

20 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΥ 9590 35 2006 
1/7/2019 318   

21 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ KHY 9598 9 2008 
23/7/2019 195   

22 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 

ΜΕΙΧ 
45521 

97* 2000 
22/6/2019 215   

23 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 

ΜΕΙΧ  
84450 

85* 2005 
22/6/2019 215   

24 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 
MEIX 
106431 

58* 2008 
9/9/2019 202   

25 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 
ΜΕΙΧ 
111883 

223* 2009 
22/6/2019 215   

26 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 

ΜΕΙΧ 
113292 

101* 2009 
20/8/2019 215   

27 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΕΡΠYΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 

ΜΕΙΧ 
114902 

152* 2009 
16/10/2019 

215 
  

28 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) 
MEIX 
82075 

80* 2004   
195    

../../2009/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ασφαλιστρα/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ/ΑΝΟΙΧΤΑ/KHI%202850.xls
../../2009/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ασφαλιστρα/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ/ΑΝΟΙΧΤΑ/KHI%202850.xls


ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   

1 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8680 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   18/9/2019 
409   

2 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8682 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   18/9/2019 
409   

3 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8684 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   18/9/2019 
409   

4 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8723 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   3/9/2019 
409   

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 5296 38 2014 4/10/2019  
    

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΥ 8706 18 2010 18/9/2019 
212   

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ   

1 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 

  177* 2014   
215   

2 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ) 

  45* 2014   
187   

3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ   35 1982   
318    

4 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 16m3 

    
  

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 12m3 

    
  

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 6m3 

    
  

7 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 2-4m3 

    
  

8 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ     
  

9 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

    
  

10 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ     
  

11 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ4 
ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 

    
  

12 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 4 
ΤΟΝΩΝ 

    
  

13 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ(ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ) 

    
  

14 
ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ40 

    
  

      
  

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο της σύμβασης 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η 
εργασία «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου». 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  Προσφορές 
Οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων θα περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα ή μηχανήματα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. Το σύνολο των προσφερομένων ασφαλίστρων, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι 
μικρότερο ή ίσο από τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, δηλαδή μικρότερο  ή ίσο από έντεκα χιλιάδες 
εννιακόσια (11.900,00 .) ΕΥΡΩ. Στη προσφορά θα αναφέρεται η ασφαλιστική εταιρία που θα αναλάβει την 
ασφάλιση και οι παρεχόμενες καλύψεις.  
Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας και προσφέρει τη 
χαμηλότερη συνολικά τιμή. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο   Υποχρεώσεις του αναδόχου 



▪ Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει το σήμα ασφάλισης στο Δήμο Θάσου δύο (2) τουλάχιστον 
ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του  υφισταμένου συμβολαίου (όπως αυτές αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό), χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από το Δήμο, αφού έχει μεριμνήσει 
εγκαίρως για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών. 

▪ Η παράδοση των σημάτων και των συμβολαίων θα γίνεται ιδιοχείρως ή με αποστολή μέσω κούριερ 
προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θάσου. Δεν θα απαιτείται πληρωμή για την παραλαβή των 
σημάτων. 

▪ Όταν ο δήμος ειδοποιεί τον ανάδοχο για την ασφάλιση νέου οχήματος, αυτός υποχρεούται να 
προσκομίζει το σήμα ασφάλισης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση. 

▪ Κάθε αποδεικτικό ασφάλισης θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έντυπα της φιλικής δήλωσης και μία 
διαφανή αυτοκόλλητη θήκη. 

▪ Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει τις Υπηρεσίες του Δήμου στη περίπτωση ατυχήματος 
παρέχοντας οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  Τιμές 
Οι τιμές του συμβατικού Τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση τους, εκτός από την περίπτωση αύξησης από 
την αρμόδια προς τούτο αρχή των ορίων καλύψεως, με πράξη όμως μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
κατάθεσης της προσφοράς. 
Η πληρωμή της αξίας των προσφερομένων εργασιών θα γίνεται από το Δήμο, σε ΕΥΡΩ,  με σύνταξη τιμολογίου 
(και ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού πιστοποίησης) πού θα περιέχεται στην βεβαίωση πού προαναφέρεται με 
βάση τις εγκεκριμένες τιμές μονάδας των εργασιών και τις ποσότητες αυτών που εκτελέστηκαν και με ένταλμα 
πληρωμής, το οποίο θα εκδίδεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μαζί 
με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, με σύνταξη επιμέτρησης αυτών και στο 100 % της αξίας του αντίστοιχου 
τιμολογίου. Η πληρωμή του ανάδοχου προμηθευτή γίνεται με την ανάλογη εντολή και υπογραφή του 
χρηματικού εντάλματος από τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 3463/06. Η τυχόν καθυστέρηση 
της πληρωμής δεν επιφέρει την αξίωση καταβολής τόκων στον προμηθευτή εκ μέρους του Δήμου.   

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Σύμβαση 
Αμέσως μετά την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με 
βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που 
έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.   
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντιθέτους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής:  

α)   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β)   Τα συμβαλλόμενα μέρη  
γ)   Τις προς εκμίσθωση υπηρεσίες  
δ)   Την τιμή  
ε)   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών.  
στ)   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
ζ)   Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
η)   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
θ)   Τον τρόπο πληρωμής.  
ι)  Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.  
ια)  Τις διατάξεις εκτέλεσης του έργου. 
ιβ)  Τον τρόπο παραλαβής του έργου. 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον κύριο Δήμαρχο. 
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο Κρατήσεις 
Ο  ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως, τους βάση κειμένων, νόμιμους 
φόρους, τέλη και κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Αν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν αυτοί 
που υπάρχουν το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του 
αναδόχου. 
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας .  Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών δημοσίευσης προσκομίζονται απαραιτήτως κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
ΆΡΘΡΟ 8ο  Μελέτη συνθηκών  



Πριν την επίδοση της προσφοράς ο προσφέρων δύναται να απευθυνθεί στο τμήμα προμηθειών του Δήμου 
Θάσου (τηλ. 25933 50153, ΦΑΧ 25930 22104, υπάλληλοι Γεωργίτση Γιώτα για την διευκρίνιση τυχόν αποριών. 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη κατά την σύνταξή της όλες 
τις τοπικές και γενικές συνθήκες για την εκτέλεση της εργασίας. Μετά την επίδοση της προσφοράς δεν θα 
γίνεται δεκτή καμία τροποποίηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει μετά από συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών και μετά από τον 
έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο Εκχώρηση της εργασίας  
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο (ακόμη 
και σε τράπεζες) χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του 
συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται κατά την κρίση 
του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε εις 
ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον κατέστησε. 
Κατ’  εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μοιράζεται η ποσότητα ενός είδους 
εργασίας στον δεύτερο και τρίτο προμηθευτή, ειδικά στην περίπτωση που θα χρειάζεται ο Δήμος επιπλέον 
εργασίες από τον ίδιο τύπο που διαθέτει και ο άλλος προμηθευτής. Προϋπόθεση (α) να ισχύουν οι ίδιες τιμές 
του μειοδότη, δηλαδή του αναδόχου, με επιτρεπόμενη διακύμανση τιμής ± 5%. Προϋπόθεση (β) να υπάρχει 
αίτηση και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση συμπληρωματικής 
προμήθειας εργασίας. Η συμπληρωματική και επιπλέον ποσότητα προμήθειας υλικών ή εργασίας δεν μπορεί 
να είναι περισσότερη από αυτή του αναδόχου. 
Κατ’  εξαίρεση, μπορεί να αποφύγει της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις. 
Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο 
γίνεται η εκχώρηση. 
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις 
ευθύνες από την σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει όλες τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
 
Άρθρο 11ο  Έκπτωση του αναδόχου 
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις 
διατάξεις του N 4412/2016 η προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με 
ειδική πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των είκοσι ημερών.  
Η ειδική πρόσκληση  και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας πού ανέλαβε . 
Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την οριστική 
παραλαβή των υλικών ή εργασιών . 
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Εάν ο ανάδοχος δεν  
ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις του σε επαναλαμβανόμενη συχνότητα και περισσότερο από 
τρεις φορές τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με ανάλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτησης θεραπείας στην Επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 
152 του Ν. 3463/06. 
 
Άρθρο 12ο  Διακοπή της προμήθειας   
Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας,  διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις μήνες με 
υπαιτιότητα η εντολή του Δήμου, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο Δήμο. Ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την 
υποβολή της, και να τη διαβιβάσει στη δημοτική αρχή με τις τυχόν παρατηρήσεις του. 
Η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 
ημέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  
Εάν η εργασία ματαιωθεί ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη από 
την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο.   
Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία μόνο των παραδοθέντων εργασιών.  
Αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συμβατικές 
ποσότητες δεν δικαιούται διότι πρόκειται για τμηματικές εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του N4412/2016. 
Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης με αίτηση του αναδόχου, μπορεί να εγκριθεί η ταυτόχρονη διενέργεια της 
προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση 
των εργασιών δεν απαιτούνται δοκιμές ή συντήρηση υλικών.     



 
ΑΡΘΡΟ 13ο Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου 
Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας, η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς 
την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε αποθετική ζημία . 
Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόμοι του δικαιούνται να 
διορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο για να παραστεί εκ μέρους τους στην 
διαδικασία της εκκαθάρισης της σύμβασης. 
Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της εργασίας ,ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία 2 μηνών από το θάνατο του αναδόχου.  
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εφ’  όσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με 
συμβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου διαφορετικά 
δεν έχουν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση. 
Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω του θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά πριν 
από την  εκτέλεση της εργασίας , αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα 
έξοδα δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών. 
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλλουν αίτηση για την 
συνέχιση της προμήθειας, διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η αυτοδίκαια λύση της 
σύμβασης , μετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος , 
ακολουθεί η διαδικασία της σύμβασης. 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν 
κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία. 
Εάν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο κοινοπραχτούντες η 
κοινοπραξία έναντι του Δήμου θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά με το 
δεύτερο κοινοπραχτούντα , ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
θανόντος. 
Εάν οι κοινοπραχτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που 
αναλαμβάνουν έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και  υποχρεώσεις του θανόντος. 
Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπραχτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η σύμβαση 
συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος,  που αναλαμβάνει έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 
Εάν οι κοινοπραχτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του δήμου συνεχίζεται μεταξύ των 
υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπραχτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η 
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη την 
σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ του Δήμου και 
προμηθευτή σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4412/2016και του Ν. 3463/06. Για κάθε 
δικαστική διαφορά που ήθελε τυχόν προκύψει, αρμόδια είναι μόνο τα Δικαστήρια Καβάλας. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Θάσος   17/5/2019 

 
Θάσος,17/5/2019  Ο  Συντάξας 
Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας   

 
 
 
 

ΠΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Στύλογλου Μιλτιάδης 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   

        
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ       

1 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΙ 2850 36 2002 
22/6/2019 318   

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 2866 9 2003 
22/6/2019 195   

3 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 3842 72 2003 
22/6/2019 393   

4 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 3843 35 2006 
22/6/2019. 318   

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 3849 35 2007 
1/7/2019 318   

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΙ 3859 29 2007 
22/6/2019 298   

7 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΗ 3874 72 2002 
16/8/2019 393   

8 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

KHH 3891 17 2001 
22/6/2019 273   

9 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 3893 35 2010 
23/7/2019 318   

10 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 3894 35 2010 
13/8/2019 318   

11 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 3897 31 2010 
14/9/2019 318   

12 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 

ΚΗΥ 4929 16 1997 
22/6/2019 781   

13 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΥ 4968 17 1999 
22/6/2019 273   

14 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 

ΚΗΥ 4969 35 1999 
22/6/2019 846   

15 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5104 10 2012 
12/7/2019 250   

16 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 5137 9 1999 
31/12/2019     

17 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΟ 9214 63 1991 
22/6/2019 380   

18 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΟ 9227 36 1990 
22/6/2019 318   

19 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΥ 9480 9 2008 
26/8/2019 185   

20 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΥ 9590 35 2006 
1/7/2019 318   

21 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ KHY 9598 9 2008 
23/7/2019 195   

22 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 

ΜΕΙΧ 
45521 

97* 2000 
22/6/2019 215   

23 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 

ΜΕΙΧ  
84450 

85* 2005 
22/6/2019 215   

24 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 
MEIX 
106431 

58* 2008 
9/9/2019 202   

25 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 
ΜΕΙΧ 
111883 

223* 2009 
22/6/2019 215   

26 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ - 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 

ΜΕΙΧ 
113292 

101* 2009 
20/8/2019 215   

27 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΕΡΠYΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) 

ΜΕΙΧ 
114902 

152* 2009 
16/10/2019 

215 
  

28 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ) 
MEIX 
82075 

80* 2004   
195    

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   

../../2009/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ασφαλιστρα/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ/ΑΝΟΙΧΤΑ/KHI%202850.xls
../../2009/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ασφαλιστρα/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ/ΑΝΟΙΧΤΑ/KHI%202850.xls


1 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8680 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   18/9/2019 
409   

2 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8682 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   18/9/2019 
409   

3 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8684 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   18/9/2019 
409   

4 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΚΥ 8723 77+ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   3/9/2019 
409   

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHH 5296 38 2014 4/10/2019  
    

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΥ 8706 18 2010 18/9/2019 
212   

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ   

1 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 

  177* 2014   
215   

2 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ) 

  45* 2014   
187   

3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ   35 1982   
318    

4 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 16m3 

    
  

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 12m3 

    
  

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 6m3 

    
  

7 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ 2-4m3 

    
  

8 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ     
  

9 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

    
  

10 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ     
  

11 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ4 
ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 

    
  

12 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 4 
ΤΟΝΩΝ 

    
  

13 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ(ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ) 

    
  

14 
ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ40 

    
  

      
  

 


