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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΙΘΩΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ 
               ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                          ΟΧΗΜΑΣΩΝ 2021 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

 Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτισ υπθρεςίεσ μίςκωςθσ γερανοφόρων ιδιωτικϊν οχθμάτων, CPV: 
70340000-6 (υπθρεςίεσ χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ) με οδθγό-χειριςτι για τθ μετακίνθςθ – ρυμοφλκθςθ των 
οχθμάτων και των μθχανθμάτων ζργου, για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ για το ζτοσ 2021. 

 Αναλυτικότερα, ο Διμοσ Μυτιλινθσ πρόκειται να προχωριςει ςτθν μίςκωςθ των κατάλλθλων 
ιδιωτικϊν οχθμάτων και μθχανικϊν μζςων, τα οποία κα χειρίηονται οδθγοί τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ με τα 
κατάλλθλα προςόντα (δίπλωμα και άδεια χειριςτι γερανοφόρου), προκειμζνου να καλφψει υπθρεςιακζσ 
ανάγκεσ για τθν εκτζλεςθ εξειδικευμζνων εργαςιϊν, όπωσ θ ανφψωςθ και μεταφορά βαρζων οχθμάτων και 
μθχανθμάτων των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, τθσ υπθρεςίασ περιβάλλοντοσ και πραςίνου και τθσ υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ και ανακφκλωςθσ, και γενικά εργαςιϊν  για τισ οποίεσ δεν διακζτει τον κατάλλθλο 
μθχανολογικό εξοπλιςμό. 

Οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ μίςκωςθσ ζχουν ταξινομθκεί ςε δφο βαςικζσ ομάδεσ, ωσ εξισ: 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ ΥΠΗΡΕΙΑ 

Α Μίσθωση μικρού γερανουόροσ οτήματος 

Β Μίσθωση μεγάλοσ γερανουόροσ οτήματος 

 

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κα ανατεκοφν με απόφαςθ του Δθμάρχου, θ οποία κα κακορίηει τον ανάδοχο 
(ι τουσ αναδόχουσ) και το ςυμβατικό κόςτοσ υπθρεςίασ ανά ομάδα. Οι υπθρεςίεσ κα εκτελεςτοφν 
τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου κα μποροφν να μεταφζρονται εργατοώρεσ - ποςά, από 
τθν μία ομάδα υπθρεςιών ςτθν άλλθ, με τον όρο να μθν γίνει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
ποςοφ. 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ. 

Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ μίςκωςθσ ανζρχεται ςε 5.080,56 € πλζον ΦΠΑ. 
Η χρθματοδότθςθ κα προζρχεται από τουσ πόρουσ του Διμου και ςε βάροσ των Κ.Α.Ε. 20.6233.0001 

(500,00 €), 30.6233.0001 (2.800,00 €) και 35.6233.0001 (3.000,00 €). 
 
 
 
 

Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2021 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
                                                                                                                  Βάςθ τθσ Αρ.Πρωτ.: Γ.Γ/Φ024-03/16528 

                      Ο υντάξασ                                                                                     Η Αν. Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 
                                                                                                                               Ηλεκτρομθχανολογικών Ζργων  
            Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                                  Μακρι Δζςποινα 
        Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                                 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΙΘΩΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ 
               ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       ΟΧΗΜΑΣΩΝ 2021 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 

Σο παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονικθκε για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ, ςφμφωνα με τθν 
παρακάτω ταξινόμθςθ. Οι υπολογιηόμενεσ τιμζσ βαςίηονται ςτο κόςτοσ αντίςτοιχων ςυμβάςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν προθγοφμενων ετϊν και ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ. 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ ΥΠΗΡΕΙΑ 
Ενδεικτικό κόςτοσ 

μίςθωςησ ανά ώρα 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Ώρεσ 
μίςθωςησ 

υνολικό κόςτοσ 
μίςθωςησ χωρίσ 

ΦΠΑ (€)   

Α 
Μίςκωςθ μικροφ 

γερανοφόρου οχιματοσ 
26,52 34 901,68 

Β 
Μίςκωςθ μεγάλου 

γερανοφόρου οχιματοσ 
43,53 96 4.178,88 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ -ΕΤΡΩ- 5.080,56 

 
 

 

Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2021 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                  Βάςθ τθσ Αρ.Πρωτ.: Γ.Γ/Φ024-03/16528 

                      Ο υντάξασ                                                                                     Η Αν. Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 
                                                                                                                               Ηλεκτρομθχανολογικών Ζργων  
            Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                                  Μακρι Δζςποινα 
        Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                                 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                       ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΙΘΩΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ 
             ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                            ΟΧΗΜΑΣΩΝ 2021 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 

Άρκρο 1ο :  Αντικείμενο ςυγγραφισ 
Η παροφςα ςυγγραφι αφορά ςτισ υπθρεςίεσ μίςκωςθσ γερανοφόρων ιδιωτικϊν οχθμάτων 

ςυμπεριλαμβανομζνων των χειριςτϊν τουσ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Μυτιλινθσ, για το 
ζτοσ 2021. 

 
Άρκρο 2ο :  Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006, Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων 

2. του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010, Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαφγεια» 

3. του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’, Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν.4782/21 

4. του Ν.3852/2010, Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, 
όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

 
Άρκρο 3ο :  υμβατικά ςτοιχεία 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ - τιμολόγιο τθσ μελζτθσ. 
β. Η τεχνικι περιγραφι τθσ μελζτθσ  
γ. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 
δ. Σο ζντυπο τθσ προςφοράσ. 
 

Άρκρο 4ο. Σρόποσ υποβολισ και περιεχόμενο προςφοράσ 

Η προςφορά, υποβάλλεται ςτο Διμο Μυτιλινθσ, ςτο τμιμα Διαχείριςθσ & υντιρθςθσ Οχθμάτων – 
Μθχανθμάτων, διεφκυνςθ Ελευκερίου Βενιηζλου 21, ι ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ, μζςα ςε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ 
ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Η προςφορά και για τισ 2 Ομάδεσ Τπθρεςιϊν είναι υποχρεωτικι. Η προςφορά 
υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ, όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα.  

Ο ενιαίοσ αυτόσ φάκελοσ προςφοράσ περιλαμβάνει τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1.      Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

2.        Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

3.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου, ότι δεν ζχει υποπζςει ςε κανζνα από τα αδικιματα των 
περιπτϊςεων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, του άρκρου 73, του Ν4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
147) 

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ του ικανότθτασ οφείλει ο διαγωνιηόμενοσ, επίςθσ να κατακζςει: 
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4.     Πιςτοποιθτικό εγγραφισ οικείου φορζα εκδόςεωσ τελευταίου διμινου από το οποίο κα 
φαίνονται θ εγγραφι του ςε αυτό, το είδοσ των εργαςιϊν του και θ άςκθςθ του κατά το τρζχον 
οικονομικό ζτοσ ι πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςχετικά με 
τθν εγγραφι του ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ 
καταλόγουσ. 

5.     Οικονομικι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά πρζπει να παρουςιάηει το ςυνολικό ποςό ςε ευρϊ 
ολογράφωσ και αρικμθτικά, ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 
τισ υπθρεςίεσ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι για τθν 
παροχι από πλευράσ αναδόχου ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο 
τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν του. 

 ε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ςυμμετζχοντα 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του εφλογου ι μθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ, ο δε ςυμμετζχοντασ 
υποχρεοφνται να παρζχει αυτά. 

Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, ι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Η διαδικαςία ανάκεςθσ, κα γίνει με ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 118 του 
Ν.4412/2016. 

Άρκρο 5ο :  Ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα ξεκινιςει άμεςα με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, για ζνα ζτοσ ι 

ζωσ ότου εξαντλθκεί το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Τπάρχει θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά δϊδεκα 
μινεσ κατόπιν απόφαςθσ του Δ.. Μυτιλινθσ 

 
Άρκρο 6ο :  Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 

Η υπθρεςία κα εκτελεςτεί με απευκείασ ανάκεςθ με απόφαςθ Δθμάρχου, θ οποία κα κακορίηει τον 
ανάδοχο και το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ ανά ομάδα εργαςιϊν. Οι υπθρεςίεσ κα εκτελεςτοφν τμθματικά και 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου και κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ τθσ υπθρεςίασ που κα διαχειρίηεται τθ 
μίςκωςθ, δφναται να μεταφζρονται εργατοώρεσ - ποςά, από τθν μία ομάδα υπθρεςιών ςτθν άλλθ, με τον 
όρο να μθν γίνει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ.  

 
Άρκρο 7ο :  Τποχρεώςεισ του εντολοδόχου 

Ο εντολοδόχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκροτιςει τα ςυνεργεία διεξαγωγισ τθσ υπθρεςίασ, ευκφνεται 
για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και για τθν καλι και ςωςτι εκτζλεςθ αυτισ, αμελλθτί και άνευ διακοπισ 
(ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει ϊςτε τα οχιματα να ζχουν όλεσ τισ άδειεσ, να είναι 
αςφαλιςμζνα, να ζχουν περάςει ΚΣΕΟ και να τθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προδιαγραφζσ. 

Επίςθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί αυςτθρά τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ όπωσ 
ιςχφει. 

ε περίπτωςθ ατυχιματοσ ο Διμοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ και αυτι βαραίνει εξ’ ολοκλιρου τον 
ανάδοχο. 

 
Άρκρο 8ο :  Τποχρεώςεισ του εντολζα 

Ο εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι ςτον εντολοδόχο όλων των μζςων, διευκολφνςεων και 
ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα  για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ υπθρεςίασ. 

 
Άρκρο 9ο :  Ανωτζρα βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί 
ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςισ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο 
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εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 
αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. 

τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει 
αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια, ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ, για να 
υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται προςαρμοηόμενοσ ανάλογα και για τον εντολζα. 
 

Άρκρο 10ο :  Ανακεώρθςθ τιμών 
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 

ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 
 

Άρκρο 11ο :  Σρόποσ πλθρωμισ 
Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου (αναδόχου) κακορίηεται ςε 

€5.080,56 πλζον ΦΠΑ, για το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εντολισ. Η καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα 
από τθν ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του εντολοδόχου και ανάλογα με τθν παράδοςθ των 
εργαςιϊν και τισ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ. 

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ αποδοχζσ των χειριςτϊν κακϊσ και οι 
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ τουσ και οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε 
καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 
 

Άρκρο 12ο :  Παραλαβι Τπθρεςίασ 
τθ μίςκωςθ γερανοφόρου οχιματοσ με το χειριςτι ι τον οδθγό τουσ, θ παραλαβι των ανατικζμενων 
μιςκϊςεων (με τθ χριςθ γερανοφόρου οχιματοσ, βάςθ του προβλεπόμενου αρικμοφ ρυμουλκοφμενων 
οχθμάτων ι μθχανθμάτων ζργου, όπωσ προβλζπεται ςτθ μελζτθ) κα γίνεται από τθν οικεία επιτροπι, με τθν 
ζκδοςθ πρωτοκόλλου παραλαβισ. Θα εκδίδεται δε, βεβαίωςθ από τθν υπθρεςία, όπου κα αναγράφονται το 
είδοσ του οχιματοσ, ο αρικμόσ πινακίδασ κυκλοφορίασ του ρυμουλκοφμενου οχιματοσ ι μθχανιματοσ 
ζργου, το ςθμείο επζμβαςθσ και το είδοσ τθσ εργαςίασ. Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ 
από τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ ςχετικζσ με τον τφπο του γερανοφόρου οχιματοσ που κα χρθςιμοποιθκεί 
όπωσ απορρζει από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ι των αναδόχων, θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να 
προτείνει τθν απομάκρυνςθ και αντικατάςταςι τουσ. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ ωσ άνω 
προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθσ ιδίασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Διμοσ δικαιοφται να προβεί 
ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά των προςφερότερο με τισ 
ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπο. 
 

Άρκρο 13ο :  Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
Ο εντολοδόχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, 

τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθν 
θμζρα τθσ δθμοπραςίασ. 

 
Άρκρο 14ο :  Επίλυςθ διαφορών 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2021 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
                                                                                                                  Βάςθ τθσ Αρ.Πρωτ.: Γ.Γ/Φ024-03/16528 

                      Ο υντάξασ                                                                                     Η Αν. Προϊςταμζνθ Σμιματοσ 
                                                                                                                               Ηλεκτρομθχανολογικών Ζργων  
            Δθμιτριοσ Καρποφηθσ                                                                                  Μακρι Δζςποινα 
        Μθχανολόγοσ-Μθχανικόσ ΣΕ                                                                 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΠΕ 
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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΙΘΩΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ 
             ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                         ΟΧΗΜΑΣΩΝ 2021 
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 

 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Αρικμόσ Μελζτθσ 50/2021 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ ΥΠΗΡΕΙΑ 

Προςφερόμενη 
τιμή μίςθωςησ 
ανά ώρα χωρίσ 

ΦΠΑ (€) 

Ώρεσ 
μίςθωςησ 

υνολική 
προςφερόμενη 
τιμή μίςθωςησ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Α 
Μίςκωςθ μικροφ 

γερανοφόρου οχιματοσ 
 34  

Β 
Μίςκωςθ μεγάλου 

γερανοφόρου οχιματοσ 
 96  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ  

ΦΠΑ %  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ  
 

 
 
 
 

 
 

Ημερομθνία:  ………………………….  / ………………………….  / 2021 
 

Ο Προςφζρων 


