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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ              Άγιος Στέφανος,   24/4/2019 
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Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
Πληροφορίες:  Θεοδοσιάδου Φωτεινή               ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
 Τηλέφωνο: 2132030638                    
email:theodosiadou@dionysos.gr                    
               
                    
                   
         γνωστοποίηση  στο site του ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

   
 
CPV: 50118000-5 
19REQ004821934    2019-04-18  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την   2322/17118/22-4-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου του 
∆ήµου ∆ιονύσου  για την έγκριση της µελέτης και την διενέργεια της προµήθειας µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την 
υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του 
άρθρου 2 του Ν.4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής στην ανάθεση: «Προµήθεια 
Υπηρεσιών Ρυµούλκησης µεταφοράς οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού » και στη 
σύναψη σύµβασης για την εν λόγω προµήθεια  , σύµφωνα µε την 8/2019 µελέτη  της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για διάρκεια (1) ενός έτους  από την υπογραφή 
της σύµβασης, στο ποσό των 14.892,40€ (∆έκα τέσσερις  χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο  
ευρώ και σαράντα λεπτά ) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον   
Κ.Α 20.6414.0003 µε την ονοµασία: «Υπηρεσία Ρυµούλκησης µεταφοράς οχηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού» στον Προϋπολογισµό  ο.ε. 2019. Η προµήθεια  θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία 
της απευθείας  ανάθεσης και θα εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 8/2019 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος.  
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 
14.892,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 
 



 

Οι ενδεικτικές τιµές µονάδας ανά εργασία , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

 

Α.Α Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 
1 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων  ή µηχανήµατος έργου 

εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου  
12 180,00€ 2.160,00€ 

2 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων ή µηχανήµατος έργου 
εκτός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

12 250,00€ 3.000,00€ 

3 Ρυµούλκηση και εναπόθεση εξοπλισµού  
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 180,00€ 900,00€ 

4 Μεταφορά µε πλατφόρµα  και εναπόθεση 
εξοπλισµού  

εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

7 250,00€ 1.750,00€ 

5 Μεταφορά και εναπόθεση εξοπλισµού µε χρήση 2ου 
γερανοφόρου εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 500,00€ 2.500,00€ 

6 Μεταφορά επιβατικού, δίκυκλου ή ηµιφορτηγού 
εκτός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 

εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

17 100,00€ 1.700,00€ 
 

  Σύνολο 12.010,00€ 
  ΦΠΑ 24%   2.882,40€ 
  ΣΥΝΟΛΟ 14.892,40€ 

 
 
Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς 
(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισµένο φάκελλο, µέχρι τις  3/5/2019 και ώρα 12:00 
µ.µ. στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  

Ν.4412/2016)  

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας : 

• Έλαβε πλήρη γνώση της 8/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

• Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα 

3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η 

μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 

των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

5) Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, οχημάτων, αδειών των 

χειριστών και των απαιτούμενων ασφαλειών. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση των μεταφορών, θα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για το μεταφερόμενο είδος 

καθώς επίσης θα είναι ασφαλισμένα για την χρήση τους ως εργαλείο.  

6) Τεχνική προσφορά 
7) Οικονομική προσφορά . 

 
 



 

8) Τα παρακάτω ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δύναται να κατατεθούν µαζί µε την προφορά. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα προσκοµιστούν µε την 
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
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 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 πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση µη υποχρέωσης προσκόµισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκοµίζεται σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

 
• Τα 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). 
 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 

1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 

Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κο. Παπαδόπουλο Απόστολο  και 

Γκασιώνα Ιωάννα   Τηλ: 210 8004830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638  

e-mail: theodosiadou@dionysos.gr 

 

Συνημμένα: 

1. Η υπ αριθ 8/019 Μελέτη   της Δ/νσης Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

   
 O  ∆ήµαρχος  

 Μ.Ε.∆.  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  8 / 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Ο∆ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ -  ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΕΡΓΟΥ 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειµένου να γίνει η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Οδικής 
Βοήθειας - Ρυµούλκησης – Μεταφοράς Βαρέων Οχηµάτων, Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού του 
∆ήµου ∆ιονύσου, τα οποία δεν διαθέτουν οδική βοήθεια στα πλαίσια της υποχρεωτικής ασφάλισής 
τους.  
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό βαρέων οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου, όπως για 
παράδειγµα σκαπτικά µηχανήµατα τα οποία θα πρέπει να µεταφερθούν σε κάποιο συνεργείο ή στο 
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου σε περίπτωση που ακινητοποιηθούν λόγω βλάβης ή συνέπεια ατυχήµατος. 
 
Επίσης ο ∆ήµος διαθέτει λοιπό (µη αυτοκινούµενο) εξοπλισµό µεγάλου βάρους ή/και όγκου όπως 
γεννήτριες, οικίσκους, κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα κτλ τα οποία ενίοτε χρειάζεται να µεταφερθούν 
σε άλλο σηµείο από το µέρος στο οποίο είναι τοποθετηµένα είτε για αποθήκευση είτε για χρήση- 
λειτουργία.  
 
Επειδή ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν διαθέτει ούτε κατάλληλο γερανοφόρο όχηµα, ούτε ειδική πλατφόρµα 
µεταφοράς των παραπάνω οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού, ο ∆ήµος χρειάζεται να 
συµβληθεί µε σχετική εταιρία µεταφοράς βαρέων οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου, προκειµένου να 
χρησιµοποιήσει άµεσα τις εν λόγω υπηρεσίες, εάν και εφόσον απαιτηθεί. 
 
Επίσης η παρούσα µελέτη καλύπτει και τις ανάγκες µεταφοράς λοιπών οχηµάτων (επιβατικά, 
δίκυκλα ή ηµιφορτηγά), τα οποία έχουν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους και συνεπώς θα πρέπει να 
µεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ προκειµένου για την οριστική διαγραφή τους. 
  
Η εν λόγω προµήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
• Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006), 
• Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), και 
• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική 
άποψη, µόνο µε βάση την τιµή (άρθρο 86). 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 14.892,40€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και η χρέωση του εν λόγω ποσού θα γίνει στον Κ.Α. 
20.6414.0003 “Υπηρεσία Ρυµούλκησης – Μεταφοράς Οχηµάτων και λοιπού Εξοπλισµού” 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2019. 
 
Το CPV της προµήθειας είναι 50118000-5  µε τίτλο «Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας». 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα µελέτη πρόκειται να ανατεθεί η εργασία µεταφοράς βαρέων οχηµάτων, 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού µεγάλου βάρους - διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
Όσον αφορά για τα βαρέα οχήµατα ενδεικτικά πρόκειται για απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικά, 
ανατρεπόµενα φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία και τράκτορες (στα οποία το µικτό βάρος τους δε 
ξεπερνά τους 40t).  
Όσον αφορά τα µηχανήµατα έργου ενδεικτικά πρόκειται για εκσκαφείς, φορτωτές, σάρωθρα και 
πολυµηχανήµατα έργου.  
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Tα εν λόγω οχήµατα και µηχανήµατα θα πρέπει σε περίπτωση ακινητοποίησης τους είτε λόγω 
βλάβης είτε λόγω ατυχήµατος να µεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  
 
Τέλος όσον αφορά τον εξοπλισµό µεγάλου βάρους πρόκειται για γεννήτριες, οικίσκους, τα 
κλαδοτεµαχιστικά µηχανήµατα  κτλ για τα οποία το µικτό βάρος δε ξεπερνά τους 30t. Η µεταφορά 
τους θα πραγµατοποιείται εντός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου είτε για αποθήκευση είτε για εκ 
νέου εναπόθεση, προκειµένου να λειτουργήσουν σε νέο σηµείο. Ο εν λόγω εξοπλισµός διακρίνεται  
σε µηχανήµατα τα οποία φέρουν άξονες (ρόδες), για τα οποία προκειµένου να µετακινηθούν 
απαιτείται ρυµούλκιση , καθώς και σε µηχανήµατα χωρίς άξονες (ρόδες), συνεπώς για τη µεταφορά 
τους απαιτείται η χρήση πλατφόρµας.  
 
Η διαδικασία µεταφοράς ή ρυµούλκησης των εν λόγω οχηµάτων ή εξοπλισµού θα έχει ως εξής:  
 
Το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου θα ενηµερώνει τον ανάδοχο για το ακινητοποιηµένο όχηµα ή για την 
ανάγκη µεταφοράς του σταθερού εξοπλισµού πχ κλαδοτεµαχιστή και θα συντάσσει το αντίστοιχο 
δελτίο όπου διατυπώνεται  η ανάγκη.   
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση της υπηρεσίας εντός µιας (1) ώρας για 
έκτακτες ανάγκες (βλάβες, ατυχήµατα, ακινητοποίηση κτλ), και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 
για προγραµµατισµένες µεταφορές (µεταφορές από και προς συνεργεία, αλλαγή θέσης εξοπλισµού 
π.χ. γεννητριών κτλ).  
 
Αφού εκτελεστεί η εργασία, θα συντάσσεται κατάλληλο ∆ελτίο µε αναλυτική περιγραφή της 
µεταφοράς που έγινε, θα υπογράφεται από τους αρµόδιους Υπεύθυνους συνεργείων  του ∆ήµου 
(Γραφείο Κίνησης).   

 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισµός για τη µεταφορά και ρυµούλκηση των βαρέων οχηµάτων- 
µηχανηµάτων και του εξοπλισµού ∆ήµου. 
 
Α.Α Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

1 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων  ή µηχανήµατος έργου 
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου  

12 180,00€ 2.160,00€ 

2 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων ή µηχανήµατος έργου 
εκτός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

12 250,00€ 3.000,00€ 

3 Ρυµούλκηση και εναπόθεση εξοπλισµού  
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 180,00€ 900,00€ 

4 Μεταφορά µε πλατφόρµα  και εναπόθεση 
εξοπλισµού  

εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

7 250,00€ 1.750,00€ 

5 Μεταφορά και εναπόθεση εξοπλισµού µε χρήση 2ου 
γερανοφόρου εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 500,00€ 2.500,00€ 

6 Μεταφορά επιβατικού, δίκυκλου ή ηµιφορτηγού 
εκτός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 

εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

17 100,00€ 1.700,00€ 
 

  Σύνολο 12.010,00€ 
  ΦΠΑ 24%   2.882,40€ 
  ΣΥΝΟΛΟ 14.892,40€ 

 
Ολογράφως:  ∆εκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

∆. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική µε το αντικείµενο, πχ. προµήθεια υπηρεσιών οδικής βοήθειας- ρυµούλκησης- µεταφοράς  
µε πιστοποιητικό εγγραφής σε σχετικό εµπορικό ή επαγγελµατικό µητρώο πχ. εγγραφή σε σχετική 
κατηγορία του ΓΕΜΗ, έναρξη σχετικού επιτηδεύµατος, κ.λπ. 
 
Το χρονικό διάστηµα παροχής υπηρεσιών είναι για δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης ή µέχρι της εξάντλησης του συµβατικού ποσού. 
  
Οι τιµές της προσφοράς δεσµεύουν τον ανάδοχο καθ’ όλη την περίοδο της σύµβασης από την 
ηµεροµηνία ανάθεσης χωρίς καµία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του ∆ήµου. 
 
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν είναι δεσµευτικές και είναι 
δυνατή η αυξοµείωση τους βάση των πραγµατικών αναγκών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, χωρίς 
όµως να επιτρέπεται η υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.   
  
Το µικτό βάρος των προς µεταφορά οχηµάτων, µηχανηµάτων ή εξοπλισµού δεν θα ξεπερνά σε 
βάρος τους 40t ανά τεµάχιο, συνεπώς τα χρησιµοποιούµενα για την εργασία αυτή οχήµατα και 
µέσα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη ισχύ και λειτουργικότητα για την ασφαλή και αποτελεσµατική 
διεκπεραίωση της εργασίας.  
 
Για τις µεταφορές θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο αδειοδοτηµένα οχήµατα, πτυχιούχοι 
χειριστές γερανοφόρων οχηµάτων και επαγγελµατίες οδηγοί.  
 
Έκαστος ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία του ∆ήµου αντίγραφα αδειών 
κυκλοφορίας των χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων, οχηµάτων, αδειών των χειριστών και των 
απαιτούµενων ασφαλειών.  
 
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση των µεταφορών, θα είναι 
ασφαλισµένα έναντι τρίτων για το µεταφερόµενο είδος καθώς επίσης θα είναι ασφαλισµένα για την 
χρήση τους ως εργαλείο.  
 
Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση ανταπόκρισης στην  ειδοποίηση της υπηρεσίας εντός µιας (1) 
ώρας για έκτακτες ανάγκες (βλάβες, ατυχήµατα, ακινητοποίηση κτλ)  και εντός 24 ωρών για 
προγραµµατισµένες µεταφορές (µετακίνηση εξοπλισµού κτλ).  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ασφαλούς πρόσδεσης των προς µεταφορά οχηµάτων, 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και την λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την ασφαλή 
µεταφορά τους στο σηµείο εναπόθεσης (µέτρα σήµανσης κτλ).  
 
Στη διάρκεια κατά την οποία το δηµοτικό όχηµα, µηχάνηµα ή εξοπλισµός έχει παραδοθεί στον 
ανάδοχο, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδος ζηµιά ή βλάβη που πιθανόν 
θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή τρίτου µέχρι παράδοσης αυτού στον συµφωνηµένο 
µέρος και αναλαµβάνει την υποχρέωση πλήρης αποκατάστασής του.  
 
Στην αµοιβή µεταφοράς περιλαµβάνεται και το κόστος όλων των χρησιµοποιούµενων υλικών, 
καυσίµων, ασφαλειών, αµοιβών προσωπικού, ασφάλισης προσωπικού, κτλ. 
 
Οι εργασίες θα βεβαιώνονται ότι πραγµατοποιήθηκαν κανονικά, εφόσον τελέσθηκαν σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Ο Συντάξας       Εγκρίθηκε και Θεωρήθηκε 
 
Ιωάννα Γκασιώνα                                     Παπαδόπουλος Απόστολος  
ΤΕ ∆ιοικητικός                              Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
Γραφείο Κίνησης     Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 

 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

       ΑΠΟ :  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Α.Α Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 
1 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων  ή µηχανήµατος έργου 

εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου  
12 € € 

2 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων ή µηχανήµατος έργου 
εκτός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

12 € € 

3 Ρυµούλκηση και εναπόθεση εξοπλισµού  
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 € € 

4 Μεταφορά µε πλατφόρµα  και εναπόθεση 
εξοπλισµού  

εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

7 € € 

5 Μεταφορά και εναπόθεση εξοπλισµού µε χρήση 2ου 
γερανοφόρου εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 € € 

6 Μεταφορά επιβατικού, δίκυκλου ή ηµιφορτηγού 
εκτός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 

εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

17 € € 
 

  Σύνολο                € 
  ΦΠΑ 24%                 € 
  ΣΥΝΟΛΟ                 € 

 

 

 
 

…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
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