
 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡ 6/2022 

 
                                       «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» 
 
 
Ο Δήμος Γεροσκήπου και η Κοινότητα Κονιών, ζητούν προσφορές για εργασίες με φορτηγό 
αυτοκίνητο, σε διάφορα σημεία εντός των Δημοτικών/Κοινοτικών ορίων για τις ανάγκες του 

Δήμου/Κοινότητας, για χρονική περίοδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου  2022. 
 
Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για 
τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.    

 
Περίληψη Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) παράρτημα 11 που αφορά των Περί Ελαχίστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία και Εξοπλισμού Εργασίας)  
Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες 
χρήσης, να εκπαιδεύονται επαρκώς (σχετική ή και ειδική εκπαίδευση) στη χρήση του 
εξοπλισμού και τους παρέχεται το δικαίωμα της διαβούλευσης και συμμετοχής στα ζητήματα 
που καλύπτουν οι Κανονισμοί. Να επισυναφθεί πιστοποιητικό εκπαίδευσης αν υπάρχει . 
 
Η τιμή για φορτηγό να δοθεί ανά ώρα (Ελάχιστη χρέωση δύο (2) ώρες για συνολική ημερήσια 
εργασία που δεν θα ξεπερνά τις δύο ώρες). 
                      
Ο επιτυχών προσφοροδότης, για προγραμματισμένες εργασίες, θα είναι υποχρεωμένος να 
ανταποκρίνεται αυστηρώς εντός 48 ωρών από την στιγμή που θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με sms. 
Σε περίπτωση που ο επιτυχών προσφοροδότης δεν ανταποκριθεί εντός αυτού του χρονικού 
διαστήματος, καθώς και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος/Κοινότητα θα έχει το δικαίωμα να 
καλέσει άλλο επαγγελματία για εκτέλεση των εργασιών με φορτηγό αυτοκίνητο. Επίσης, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, θα φέρει κινητή πινακίδα με την ένδειξη «Μισθωμένο Όχημα 
Δήμου Γεροσκήπου ή Κοινότητας Κονιών» ανάλογα που εκτελούνται οι εργασίες. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται  από τα πιο κάτω πιστοποιητικά  για το έτος 
2022 (το 1,2,&4  θα ζητηθούν μετά την κατακύρωση της προσφοράς από τον επιτυχών 
προσφοροδότη).  
  

1. Άδεια κυκλοφορίας. 
2. Πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος. 
3. Ασφάλεια ευθύνης έναντι τρίτου. 
4. Τίτλο ιδιοκτησίας 
5. Πιστοποιητικό καταλληλόλητας μηχανοκίνητου οχήματος. 
6. Κατάλογος χειριστών με αντίγραφα επαγγελματικής άδειας οδηγού. 
7. Να δηλωθεί ο τύπος, η ηλικία και η ιπποδύναμη του οχήματος. 
8. Πιστοποιητικό  καταχώρησης  στο   αρχείο  διαχειριστών   αποβλήτων   σύμφωνα   με  τους  

Περί Αποβλήτων Νόμους 2011 μέχρι 2018.   
 
Οι προσφορές να συμπληρωθούν στο έντυπο προσφοράς. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση 
«Προσφορά αρ 6/2022» και  να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου. 
 
Το κριτήριο βάσει του οποίου θα κατακυρωθεί η προσφορά, είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή . 
 
Οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων που αναγράφονται, είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις 
περσινές ανάγκες του Δήμου Γεροσκήπου. Δίδονται για σκοπούς καλύτερης εικόνας και συνθήκων .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡ 6/2022 

 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…………………………………………………………………... 
 
ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ…………………………………………………………………... 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………….ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX)…….…………… 
 
EMAIL …………………………………………………………………………………….. 
 
 
2 ,Στοιχεία οχήματος: Φορτηγό αυτοκίνητο ( χωρητικότητας τουλάχιστο 18μ3 ) 
 
   Τύπος……………………………………………………………… 
 
   Ηλικία……………………………………………………………… 
 
   Ιπποδύναμη………………………………………………………. 
 

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, αναλαμβάνω να εκτελώ εργασίες σε διάφορα σημεία εντός 
των Δημοτικών/Κοινοτικών ορίων για τις ανάγκες του Δήμου Γεροσκήπου και Κοινότητας 
Κονιών με τη χρήση του υπό ιδιοκτησία μου οχήματος που περιέγραψα πιο πάνω, για 
χρονική περίοδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου  2022 για τις ακόλουθες τιμές: 
 

2.Τιμή αποζημίωσης ανά ώρα φορτηγό (χωρητικότητας τουλάχιστον 18μ3) (200 ώρες) 
(Ελάχιστη χρέωση δύο (2) ώρες για συνολική ημερήσια εργασία που δεν θα ξεπερνά τις δύο 
ώρες) 
 
 
ΕΥΡΩ………………………………………………………..(€…………..) /ώρα  +ΦΠΑ 
 
 
Ημερομηνία................... 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ……………………………………………………………….. 

 


