ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2022
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΘ` ΟΔΟΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ6130 & ΚΗΗ6131
Ενδ. Προϋπολ/μός : 250,00€
CPV 66514110-0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας συμπληρωματικά με την υφιστάμενη ασφάλιση των δύο σταθμών
μεταφόρτωσης απορριμμάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6130 και ΚΗΗ6131 του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων έως την λήξη των συμβολαίων
ασφάλισης τους..
Η ως άνω παροχή υπηρεσίας κρίνεται ως επείγουσα και απαραίτητη δεδομένου ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας δεν δέχεται πλέον απορρίμματα (έκλεισε
και το τελευταίο κύτταρο) και έχει γίνει συμφωνία για μετα φορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Τρικάλων.
Ως εκ τούτου και έχοντας πλέον ως δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά θα διανύουν μεγάλη απόσταση καθημερινά, κρίνεται απαραίτητη και η
προσθήκη της καθ` οδόν οδικής βοήθειας στα υφιστάμενα συμβόλαια ασφάλισης τους .
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 250,00ευρώ και θα βαρύνει τις εξής σχετικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022:
Κ.Α.
20-6252

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ψαχνά 12-09-2022
Ο
ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α’

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2022
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΘ` ΟΔΟΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ6130 & ΚΗΗ6131
Ενδ. Προϋπολ/μός : 250,00€
CPV 66514110-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α. 20-6252 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α/Α
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ
ΜΑΡΚΑ
1

KHΗ6130

2

KHΗ6131

ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΜΑΝ - ΚΑΟΥΣΗΣ

125

ΜΑΝ-ΚΑΟΥΣΗΣ

125

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

250,00

Ψαχνά, 12-09-2022

Ο
ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2022
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΘ` ΟΔΟΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ6130 & ΚΗΗ6131
Ενδ. Προϋπολ/μός : 250,00€
CPV 66514110-0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την παροχή υπηρεσίας καθ` οδόν οδικής βοήθειας συμπληρωματικά με την υφιστάμενη ασφάλιση
των δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6130 και ΚΗΗ6131 του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων έως την λήξη των
συμβολαίων ασφάλισης τους..
Η ως άνω παροχή υπηρεσίας κρίνεται ως επείγουσα και απαραίτητη δεδομένου ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας δεν δέχεται πλέον απορρίμματα (έκλεισε
και το τελευταίο κύτταρο) και έχει γίνει συμφωνία για μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Τρικάλων.
Ως εκ τούτου και έχοντας πλέον ως δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά θα διανύουν μεγάλη απόσταση καθημερινά, κρίνεται απαραίτητη και η
προσθήκη της καθ` οδόν οδικής βοήθειας στα υφιστάμενα συμβόλαια ασφάλισης τους .

Ψαχνά, 12-09-2022

Ο
ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α’

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2022
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΘ` ΟΔΟΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ6130 & ΚΗΗ6131
Ενδ. Προϋπολ/μός : 250,00€
CPV 66514110-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς
όρους της συμβάσεως θα γίνει η παροχή υπηρεσίας καθ` οδόν οδικής βοήθειας συμπληρωματικά με την υφιστάμενη ασφάλιση των
δύο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6130 και ΚΗΗ6131 του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων έως την λήξη των
συμβολαίων ασφάλισης τους..
Η ως άνω παροχή υπηρεσίας κρίνεται ως επείγουσα και απαραίτητη δεδομένου ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας δεν δέχεται πλέον απορρίμματα (έκλεισε
και το τελευταίο κύτταρο) και έχει γίνει συμφωνία για μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Τρικάλων. Ως εκ τούτου και έχοντας πλέον
ως δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά θα διανύουν μεγάλη απόσταση καθημερινά, κρίνεται απαραίτητη και η προσθήκη της καθ` οδόν οδικής
βοήθειας στα υφιστάμενα συμβόλαια ασφάλισης τους .
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 250,00€ και θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις υπό τους Κ.Α.
Κ.Α.
20-6252

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

250,00
250,00

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο συμμετέχων
στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/1980, του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Τεχνική έκθεση
2. Ο προϋπολογισμός
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές - έντυπο προσφοράς
4. Η γενική συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
6. Κατάσταση των οχημάτων – ίπποι (παράρτημα Α`)
7. Το έντυπο προσφοράς (παράρτημα Β`)
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή
της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα του Δήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα τόσο στην
παρούσα μελέτη, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήρια συμβόλαια. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. 28/80 και τον Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου και σε καμία
αναθεώρηση δεν υπόκειται.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ειδικών σημάτων ασφάλισης ενεργείται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές
υποχρεώσεις, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει μερική ή τέλεια απόρριψη, και να ζητήσει υλοποίηση των
απαιτούμενων τροποποιήσεων ώστε τα προς παραλαβή είδη να ταυτίζονται με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης
προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου,
κατά τον προσφορότερο τρόπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 10o : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση
ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το
Ν.1569/82, όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.
Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο
(πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών
διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση
υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία, η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο
σύστημα άμεσης πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και για έως το τέλος της σύμβασης (λήξη των συμβολαίων
ασφάλισης) για τα συγκεκριμένα οχήματα.
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2022
ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΘ` ΟΔΟΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας συμπληρωματικά με την υφιστάμενη ασφάλιση των δύο σταθμών
μεταφόρτωσης απορριμμάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6130 και ΚΗΗ6131 του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων έως την λήξη των συμβολαίων
ασφάλισης τους..
Η ως άνω παροχή υπηρεσίας κρίνεται ως επείγουσα και απαραίτητη δεδομένου ο ΧΥΤΑ Χαλκίδας δεν δέχεται πλέον απορρίμματα (έκλεισε
και το τελευταίο κύτταρο) και έχει γίνει συμφωνία για μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Τρικάλων.
Ως εκ τούτου και έχοντας πλέον ως δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά θα διανύουν μεγάλη απόσταση καθημερινά, κρίνεται απαραίτητη και η
προσθήκη της καθ` οδόν οδικής βοήθειας στα υφιστάμενα συμβόλαια ασφάλισης τους .

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/1980, όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21.
 Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
 Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008.
 Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (α΄52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016 προσθήκη νέων άρθρων
 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 στον Κ.Α. 20-6252 του οποίου προβλέπεται η πίστωση 250.00
ευρώ για «Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού - ασφάλιστρα μηχανημάτων και τεχνικών
εγκαταστάσεων»
 Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την ανωτέρω εργασία.
ΑΡΘΡΟ 3ο Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας συμπληρωματικά με την υφιστάμενη ασφάλιση των δύο σταθμών
μεταφόρτωσης απορριμμάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6130 και ΚΗΗ6131 του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων έως την λήξη των συμβολαίων
ασφάλισης τους..
Ψαχνά 12-09-2022

Ο
ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α`
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :…………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………..
ΑΦΜ: ……………………………… ΔΟΥ:……………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : …………………………………………………………
Κ.Α. 20-6252 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Α/Α
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ
ΜΑΡΚΑ
1
ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟΣ
KHΗ6130
ΜΑΝ - ΚΑΟΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟΣ
KHΗ6131
ΜΑΝ-ΚΑΟΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ψαχνά, …/….. / 2022
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή, σφραγίδα)

