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Πηαςπόρ, 11/07/2017                               
Απιθμ. Ξπυη: 13473 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ                    

Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα 

«Κίζθυζη Αποππιμμαηοθόπος Νσήμαηορ για ηην Αποκομιδή Αποππιμμάηυν ηηρ  

Γ.Δ. Καδύηος Γήμος Βόλβηρ», πξνυπνινγηζκνχ 22.320,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. (24%), θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, λα εθδειψζεη 

ελδηαθέξνλ ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε πξνζθνξά ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ 

αξ. 44/2017 κειέηε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ηαπξφο Θεζζαινλίθεο                 

Σ.Κ. 57014 μέσπι και ηην Ρεηάπηη 12/07/2017 και ώπα 15:00 μ.μ. 

Γηα θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην                      

ηει.  23973 30220 θαη 30221, θαμ 23970 65600 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 ΑΛΑΟΡΖΘΖΘΔ 
 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
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και με ηην απιθ. 82/2017 Α.Γ. 
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ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ ΝΣΖΚΑΡΝΠ                                        

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ                                                 

ΡΖΠ Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

                    ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ (ΚΔ Φ.Ξ.Α. 24%)  

                    ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ  
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ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  

Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ κίζζσζε ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ κε ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ (νδεγνί θαη ζπλνδνί απνξξηκκαηνθφξνπ) ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Κσδηθφο Αξηζκφο CPV: 34144512-0 (Απνξξηκκαηνθφξα 

νρήκαηα κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ).  

Ο Γήκνο Βφιβεο (Κσδηθφο NUTS: EL522) ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο είλαη έλαο 

ηνπξηζηηθφο Γήκνο κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο ηνπ λα πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη λα απμάλνληαη θαηαθφξπθα νη αλάγθεο γηα ηελ απνθνκηδή ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ.  

Δπίζεο είλαη έλαο Γήκνο κε κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε θαη κε πνηθίιε γεσκνξθνινγία 

(απνηειείηαη απφ νξεηλνχο, πεδηλνχο, παξαιήκληνπο θαη παξαζαιάζζηνπο νηθηζκνχο) πνπ ιφγσ 

ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ ησλ νηθηζκψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξεο δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφινο ησλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) 

απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία είλαη πεπαιαησκέλα θαη εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) είλαη 

ραιαζκέλα, έρεη σο απνηέιεζκα θάζε Γεκνηηθή Δλφηεηα λα εμππεξεηείηαη απφ έλα κφλν 

απνξξηκκαηνθφξν. Οη ζπλερψο απμεκέλεο αλάγθεο απνθνκηδήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ, νη θαζεκεξηλέο 

βιάβεο ησλ νρεκάησλ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ε παιαηφηεηα θαη νη κεγάιεο 

απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ, θάλνπλ αδχλαην γηα ηνλ ζηφιν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ λα πξνιάβεη ηελ θαζεκεξηλή εθηέιεζε ηεο απνθνκηδήο, κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάδεηαη ην θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγίαο εζηηψλ κφιπλζεο πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ. 

Σν πξνο κίζζσζε απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ηξηαμνληθφ, κηθηνχ βάξνπο 26 tn ζα πξέπεη λα 

είλαη νπίζζηαο θφξησζεο, ηχπνπ πξέζαο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη 
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αλαιπηηθά παξαθάησ.  

Σν θφζηνο ηεο κίζζσζεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Η ζπλνιηθή 

δαπάλε ηεο κίζζσζεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη πξνυπνζέηεη ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνο κίζζσζε 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζηνλ ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηεο έδξαο ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεσξγίνπ, 

ζηελ Αζπξνβάιηα. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ  22.320,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε ηεο κίζζσζεο 

πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 02.20.6234.0003 

κε ηίηιν: «Κιζθώμαηα Αποππιμμαηοθόπος Γ.Δ. Καδύηος». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο κίζζσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεςθείαρ ανάθεζη 

(άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016), γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2017, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» ηνπ Ν. 3463/06            

(ΦΔΚ 114/Α΄/06): «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/23-02-07)  

2. ηελ παξ. 9 ηνπ άλσ άξζξνπ 209 ηνπ άλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν. 

3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23-12-08): «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 

ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» πνπ ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

3. ην άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» ηνπ N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-10): 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

4. ην άξζξν 130 «Σχπνο πκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-14): «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πεξί ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο έγγξαθνπ ηχπνπ ζχκβαζεο 

5. ην άξζξν 118 «Απεπζείαο αλάζεζε» ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16): 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

6. ηα άξζξα 22 ηνπ N. 4441/16 (ΦΔΚ 227/Α'/06-12-16): «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. (Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/16)» 

7. ην Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145/Α'/05-08-16): «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

8. ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4447/16 (ΦΔΚ 241/Α'/23-12-16): «Υσξηθφο ζρεδηαζκφο - Βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. ηελ ππ’ αξ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781/Β’/23-05-17) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο: «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4412/16 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506
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απηνχ (παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016). Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Η παξάδνζε ηνπ πξνο κίζζσζε απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηνλ ρψξν ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ ηεο έδξαο ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεσξγίνπ, ζηελ Αζπξνβάιηα. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πξνο κίζζσζε νρήκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξ. 170/2016 Απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 200 – 215 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα 

παξίζηαηαη εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο κίζζσζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζηνλ αλάδνρν ζα 

γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα (60) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ). Δπίζεο 

παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ N.4412/2016), 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 

(ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17)) θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξ. 5143/05-12-14 (ΦΔΚ 3335/Β’/14) Απφθαζεο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

 ηαπξφο,  06-07-2017 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 ΞΔΘΛΝΠ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 
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ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  

Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. ΓΔΛΗΘΑ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ κίζζσζε ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ κε ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ (νδεγνί θαη ζπλνδνί απνξξηκκαηνθφξνπ) ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Κσδηθφο Αξηζκφο CPV: 34144512-0 (Απνξξηκκαηνθφξα 

νρήκαηα κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ).  

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  22.320,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε ηεο κίζζσζεο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη 

απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 

2017 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 02.20.6234.0003 κε ηίηιν: «Κιζθώμαηα 

Αποππιμμαηοθόπος Γ.Δ. Καδύηος». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο κίζζσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεςθείαρ ανάθεζη (άξζξν 

118 ηνπ Ν. 4412/2016), γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι 

ηνπ Ν. 4412/2017, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ο Γήκνο Βφιβεο (Κσδηθφο NUTS: EL522) ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο είλαη έλαο 

ηνπξηζηηθφο Γήκνο κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο ηνπ λα πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη λα απμάλνληαη θαηαθφξπθα νη αλάγθεο γηα ηελ απνθνκηδή ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ.  

Δπίζεο είλαη έλαο Γήκνο κε κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε θαη κε πνηθίιε γεσκνξθνινγία 

(απνηειείηαη απφ νξεηλνχο, πεδηλνχο, παξαιήκληνπο θαη παξαζαιάζζηνπο νηθηζκνχο) πνπ ιφγσ 

ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ ησλ νηθηζκψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξεο δχζθνιεο ζπλζήθεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 
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Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφινο ησλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) 

απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία είλαη πεπαιαησκέλα θαη εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) είλαη 

ραιαζκέλα, έρεη σο απνηέιεζκα θάζε Γεκνηηθή Δλφηεηα λα εμππεξεηείηαη απφ έλα κφλν 

απνξξηκκαηνθφξν. Οη ζπλερψο απμεκέλεο αλάγθεο απνθνκηδήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ, νη θαζεκεξηλέο 

βιάβεο ησλ νρεκάησλ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο, ε παιαηφηεηα θαη νη κεγάιεο 

απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ, θάλνπλ αδχλαην γηα ηνλ ζηφιν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ λα πξνιάβεη ηελ θαζεκεξηλή εθηέιεζε ηεο απνθνκηδήο, κε απνηέιεζκα 

λα παξνπζηάδεηαη ην θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ηεο δεκηνπξγίαο εζηηψλ κφιπλζεο πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θξίζεθε απαξαίηεην ε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, γηα ηελ κίζζσζε ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο, ηξηαμνληθφ, κηθηνχ 

βάξνπο 26 tn, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο κίζζσζεο 

απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ, ηξηαμνληθφ, κηθηνχ βάξνπο 26 tn, 

νπίζζηαο θφξησζεο, ηχπνπ πξέζαο, κε αλαινγία ζπκπίεζεο ηνπιάρηζηνλ 6:1 αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ, κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ βξαρηφλσλ θαη θηέλαο, κε κεραληζκφ ν νπνίνο 

αλνίγεη θαη παγηδεχεη ην θαπάθη ηνπ θάδνπ, πιαζηηθψλ ή κεηαιιηθψλ θάδσλ (DIN 30700,            

DIN 30740, EN 840 -1/2/3) 120-1.300 lt, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 2. 

Σν φρεκα ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηελ απαξαίηεηε άδεηα θπθινθνξίαο, 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο φπσο νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ν Κ.Ο.Κ. Όια ηα αλσηέξσ 

ζα ειεγρζνχλ απφ ηνλ Γήκν κε ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

Ο θσηηζκφο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. Δπηπιένλ ζα ππάξρνπλ δχν (2) πξνβνιείο γηα 

λπρηεξηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζην πίζσ κέξνο θαη θψηα ελδεηθηηθά γχξσ γχξσ. 

Σν φρεκα ζα θέξεη εθεδξηθφ ηξνρφ, γξχιν αλχςσζεο, ζεηξά ζπλήζε εξγαιείσλ, ππξνζβεζηήξεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ, πιήξεο θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ, ηξίγσλν βιαβψλ ζχκθσλα 

κε ηνλ Κ.Ο.Κ, ηαρνγξάθν, σξνκεηξεηή ιεηηνπξγίαο θαη ηάθνπο, δχν (2) αλαιάκπνληεο θάξνπο, 

εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα (φρη αλαγφκσζε) θαη δελ ζα είλαη 

παιαηφηεξα ηνπ ελφο (1) έηνπο. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ερεηηθή ζήκαλζε θαηά ηελ φπηζζελ ηνπ. 

Σν φρεκα ζα δηαζέηεη δχν (2) θαηάιιειεο ζέζεηο φξζησλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ κε αλαδηπινχκελα ζθαιηά ηχπνπ εζράξαο κε ζπζηήκαηα 

αζθάιηζεο. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη θηεξά θαη ιαζπσηήξεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

θφξησζεο θαη ηηο αλάινγεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

εηδηθέο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θηπαξηνχ θαη ζθνχπαο. Δπίζεο ζα ππάξρεη κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ απφ ηα ζθαιηά κε πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο ζηα 30 km/h έηζη ψζηε φηαλ νη εξγάηεο 

βξίζθνληαη ζηα ζθαιηά, ην φρεκα λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηαρχηεηα απηή. 

Σν φρεκα ζα θέξεη επξπγψληα θάκεξα ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαζψο επίζεο θαη επθξηλή νζφλε 

ζηελ θακπίλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ελψ ζα ππάξρεη θαη ερεηηθή 

επηθνηλσλία ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο κε ην πξνζσπηθφ ζην πίζσ κέξνο. 

Σν απνξξηκκαηνθφξν ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο πην απζηεξέο απαηηήζεηο 
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αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ έρεη ζέζεη ε Διιεληθή λνκνζεζία (Π.Γ. 377/93, Π.Γ. 18/96, Π.Γ. 

57/2010), ε Δπξσπατθή νδεγία 2006/42 θαη ηα Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΝ 1501-01, ΔΝ 574 

κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο φπσο απηά ηζρχνπλ θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξζή θαη 

αζθαιή ρξήζε ηνπ νρήκαηνο ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο.  

Γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ νρήκαηνο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

επθξηλή αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ή ηνπ βηβιηαξίνπ κεηαβνιψλ θαη βεβαίσζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πιαηζίνπ γηα ην EURO. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

ISO 9001, Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001 θαη 

Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία OHSAS 18001 

γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνπλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα δηαζέζνπλ.  

Η παξάδνζε ηνπ πξνο κίζζσζε απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηνλ ρψξν ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ ηεο έδξαο ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεσξγίνπ, ζηελ Αζπξνβάιηα. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα ειεγρζνχλ φιεο 

νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο απφ ηνλ Γήκν θαζψο θαη γηα ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη ειιείςεηο ηνπ.  

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν Γήκνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. 

Η ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο πέξαλ απφ ηα ιηπαληηθά θαη 

ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θίιηξσλ, ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο. Γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ν Γήκνο δελ ζα έρεη 

νπδεκία ππνρξέσζε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο.  

Δηδηθφηεξα γηα ην πξνζθεξφκελν απνξξηκκαηνθφξν φρεκα νη ελδηαθεξφκελνη ζα αλαθέξνπλ 

φια ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία θαη θπξίσο ηνλ ηχπν, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζηνηρεία  

εθκεηάιιεπζεο (σθέιηκα θνξηία), γεσκεηξηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαηάινγν κε ηα κέηξα αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά Πξφηππα θαη ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία, ινηπά ηερληθά ζηνηρεία θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην ζηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη νη απαηηνχκελεο απφ ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη ηδηφηεηεο γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. 

Γηα νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα ζρεηηθά εδάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

ηζρχνπζεο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. 

 ηαπξφο,  06-07-2017 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 ΞΔΘΛΝΠ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 
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ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  

& ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  

Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

Άπθπο 1 :  

Ανηικείμενο ηηρ Κίζθυζηρ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ κίζζσζε ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ κε ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ (νδεγνί θαη ζπλνδνί απνξξηκκαηνθφξνπ) ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Κσδηθφο Αξηζκφο CPV: 34144512-0 (Απνξξηκκαηνθφξα 

νρήκαηα κε ζπκπηεζηή απνξξηκκάησλ).  

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  22.320,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε ηεο κίζζσζεο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη 

απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 

2017 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 02.20.6234.0003 κε ηίηιν: «Κιζθώμαηα 

Αποππιμμαηοθόπος Γ.Δ. Καδύηος». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο κίζζσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεςθείαρ ανάθεζη (άξζξν 

118 ηνπ Ν. 4412/2016), γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι 

ηνπ Ν. 4412/2017, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 

άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Άπθπο 2 

Ηζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» ηνπ Ν. 3463/06            

(ΦΔΚ 114/Α΄/06): «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/23-02-07)  

2. Η παξ. 9 ηνπ άλσ άξζξνπ 209 ηνπ άλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ παξ. 13 ηνπ 
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άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν. 

3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23-12-08): «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 

ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» πνπ ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

3. Σν άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» ηνπ N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-10): 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

4. Σν άξζξν 130 «Σχπνο πκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-14): «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πεξί ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο έγγξαθνπ ηχπνπ ζχκβαζεο 

5. Σν άξζξν 118 «Απεπζείαο αλάζεζε» ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16): 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

6. Σα άξζξα 22 ηνπ N. 4441/16 (ΦΔΚ 227/Α'/06-12-16): «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. (Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/16)» 

7. Σν Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145/Α'/05-08-16): «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

8. Σν άξζξν 46 ηνπ Ν. 4447/16 (ΦΔΚ 241/Α'/23-12-16): «Υσξηθφο ζρεδηαζκφο - Βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Η ππ’ αξ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781/Β’/23-05-17) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο: «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ Ν.4412/16 

Άπθπο 3 

Πηοισεία ηηρ Πύμβαζηρ 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

2. Η ηερληθή έθζεζε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

3. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

4. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

Άπθπο 4 

Όποι ηηρ ζύμβαζηρ - Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ ηυν ζςμβαλλομένυν 

ποσπεώζειρ Γήμος Βόλβηρ - Κιζθυηή 

Ο Γήκνο Βφιβεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ζε θαιή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ην παξαδψζεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Γήκνο Βφιβεο ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη δηαξθψο θαη φπνηε απαηηείηαη ην απνξξηκκαηνθφξν 

φρεκα κε θαχζηκα γηα ηελ θίλεζή ηνπ. 
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Ο Γήκνο Βφιβεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο φζνλ αθνξά: α) ηελ αιιαγή ιηπαληηθψλ θάζε 180 ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη β) ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ θίιηξσλ (θπξίσο ηνπ αέξα). 

Σν απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. Οη 

νδεγνί ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνο ηξίηνπο γηα 

νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. 

Ο Γήκνο Βφιβεο δελ δηθαηνχηαη λα παξαρσξήζεη ην δηθαίσκα ζε ηξίηνπο. Σν απαζρνινχκελν 

πξνζσπηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζσκέλνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζα ακείβεηαη θαη 

ζα αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γήκν Βφιβεο.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο ηνπ κηζζσκέλνπ απνξξηκκαηνθφξνπ 

νρήκαηνο ζα θαηαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γήκν Βφιβεο θαη ε εκεξεζία ρξήζε ηνπ δελ 

ζα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) ψξεο εκεξεζίσο. 

Γηα θάζε δεκηά ππαηηηφηεηάο ηνπ ή θάζε αηχρεκα, πνπ ζα πξνθιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο, αζηηθή, πνηληθή θιπ. επζχλεηαη ν Γήκνο Βφιβεο.  

ποσπεώζειρ Δκμιζθυηή 

Ο Δθκηζζσηήο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξνο κίζζσζε απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο 

λα πξνβεί ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο Βφιβεο (νδεγνί & εξγάηεο). 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδνζεί ζε ηζρχ ην ΚΣΔΟ, ε άδεηα θπθινθνξίαο, ε θάξηα 

θαπζαεξίσλ θαη ε άδεηα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Ο εθκηζζσηήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην 

απνξξηκκαηνθφξν φρεκα θαζψο θαη λα είλαη ζε ηζρχ ην ΚΣΔΟ θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ 

νρήκαηνο. Σα παξαπάλσ απαηηνχκελα έγγξαθα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ νρήκαηνο. 

Σπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζην φρεκα ζα 

απνθαηαζηαζνχλ κε δαπάλε ηνπ εθκηζζσηή.  

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ηεο κίζζσζεο, ηφηε ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016. 

Άπθπο  5  

Δγγςήζειρ 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξν 72 παξ. 1α 

ηνπ Ν.4412/2016) θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ 

ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ (άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν.4412/2016), εθηφο αλ 

άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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Άπθπο 6 

Ξποζθοπά 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ θαη πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα 

ηζρχνο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Άπθπο 7 

Θπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ Πύμβαζηρ 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο κίζζσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή). 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

απηνχ (παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016). Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Άπθπο 8 

Σπόνορ και Ρόπορ Ξαπάδοζηρ 

Η παξάδνζε ηνπ πξνο κίζζσζε απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηνλ ρψξν ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ ηεο έδξαο ηεο Γ.Δ. Αγ. Γεσξγίνπ, ζηελ Αζπξνβάιηα. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ωο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ε δηάξθεηα ησλ δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ δηθαηνινγεκέλε θαζπζηέξεζε ζα 

ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

Άπθπο 9  

Ξαπαλαβή 

Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πξνο κίζζσζε νρήκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξ. 170/2016 Απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 200 – 215 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα 

παξίζηαηαη εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άπθπο 10 

Ρπόπορ Ξληπυμήρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο κίζζσζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο ζηνλ αλάδνρν ζα 
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γίλεηαη ηκεκαηηθά αλά κήλα κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα (60) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ). Δπίζεο 

παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ N.4412/2016), 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 

(ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17)) θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξ. 5143/05-12-14 (ΦΔΚ 3335/Β’/14) Απφθαζεο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

Άπθπο 11 

Νλοκλήπυζη Δκηέλεζηρ Πύμβαζηρ 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α)  Οινθιεξψζεθε ε κίζζσζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξάθεθε ην φρεκα ζηνλ αλάδνρν. 

β) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 

γ)  Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε (άξζξν 202 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Άπθπο 12 

Θήπςξη Νικονομικού Φοπέα Δκπηώηος 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε  πνπ έγηλε ζην φλνκα 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:  

α)  ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016,  

β)  εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ή δελ 

επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηφ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο 

πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

α)  Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα δελ θνξηψζεθε ή 

παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε 

β)  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
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ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

Άπθπο 13  

Ανυηέπα Βία 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 

πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο 

απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία          

(άξζξν 204 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 ηαπξφο,  06-07-2017 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 ΞΔΘΛΝΠ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 
  

 
 
 

 ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΕΔΙΔΞΖΠ  Γπ. ΘΑΛΑΠΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ  

 Γ.Δ. ΟΓΗΓΩΝ  ΓΑΟΛΟΓΟ – ΠΔΡΙΒ/ΓΟ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  

& ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  

Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

                         

 
 
 
 
 
 

 

  

 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  & 
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 
ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  
Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Α/Α   ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΗΘΝ 
ΚΝΛAΓΑ 

ΚΔΡΟ. 
ΞΝΠΝΡ. 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ. 
(Δπξψ) 

ΓΑΞΑΛΖ 
(Δπξψ) 

      

1 Μίζζσζε ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο  
κήλαο 

κίζζσζεο 
6,00 3.000,00 18.000,00 

      

  
ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 18.000,00 

      

  

Φ.Ξ.Α. (24%): 4.320,00 

      

  

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 22.320,00 

Ξαπαηήπηζη: 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ηηο ηξέρνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο, γηα φκνηα ή 

παξεκθεξή κηζζψκαηα.  

 ηαπξφο,  06-07-2017 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

 ΞΔΘΛΝΠ Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

  
 
 

 

 ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΕΔΙΔΞΖΠ  Γπ. ΘΑΛΑΠΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ  

 Γ.Δ. ΟΓΗΓΩΝ  ΓΑΟΛΟΓΟ – ΠΔΡΙΒ/ΓΟ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  

& ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  

Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

                         

 
 
 
 
 
 

 

  

 
ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  

& ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ 

 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 44/2017 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΚΗΠΘΩΠΖ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖ 
ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ΡΖΠ                                  

Γ.Δ. ΚΑΓΡΝ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 22.320,00 ΔΟΩ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Δπσλπκία Δπηρ/ζεο: ……………………………………………….…………………..……………………… 

Έδξα: ……………………… (πφιε),  ……… (Σ.Κ.), …………..……………………… (νδφο), …… (αξηζκ.), 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: ………………………….……………………………..., Fax: ………………………….. 

Α/Α   ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΙΗΘΝ 
ΚΝΛAΓΑ 

ΚΔΡΟ. 
ΞΝΠΝΡ. 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ. 
(Δπξψ) 

ΓΑΞΑΛΖ 
(Δπξψ) 

      

1 Μίζζσζε ελφο (1) απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο  
κήλαο 

κίζζσζεο 
6,00 

  

      

  
ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 

 
      

  

Φ.Ξ.Α. (24%): 
 

      

  

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 
 

      

 

Σηασρός, …… - …… - 2017 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 

(Ονομαηεπώνσμο σπογράθονηα και ζθραγίδα επιτείρηζης) 

 


