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Ταχ. Δ/νση : Χαλανδρίτσα,25008 

Πληροφορίες     : Αθανάσιος Μπίτσικας  

    Βασιλική Χόρμπα 

Τηλέφωνο : 2694360333-317 

Fax   : 2694022930 

e-mail  : grkinisis@erymanthou.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Ο ∆ήµος Ερυµάνθου στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη του 
συνόλου των υπηρεσιακών οχηµάτων (επιβατικά, φορτηγά και µηχανήµατα έργου), 
συνολικού προϋπολογισµού 7.650,00€ και έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

2. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 
τεύχος Α) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) « Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας –Ενίσχυση της 
Συµµετοχής –Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 
(Πρόγραµµα Κλεισθένης  Ι)[E] και άλλες διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8.08.2016) «∆ηµοσιές Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ), 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α/5.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων  από 
τους ∆ιατάκτες», 

6. Tον N.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις», 

7. Τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Σχέσεων- Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

8. Τον Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις – 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»  

9. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 
10. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
11. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές» 

12. Τις διατάξεις του Ν.2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 

        

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Χαλανδρίτσα, 13/12/2019 
ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ       Αρ. Πρωτ.:   9588 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ   

Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 
      Προς: Πίνακα Διανομής 



 
 

 

2 

 

13. Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίηση του Π.∆. 237/86 
(Φ.Ε.Κ. 110 Α'/1986) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α'/08-11-
1976) « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης »και άλλες διατάξεις. 

14. Το Ν.4364/2016 «Ανάληψη & άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης & αντασφάλισης», 
15. Το Π.∆. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 
16. Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθµιση των 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων » 

17. Το Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α), «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κλπ», όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 & 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α) 
«∆ηµοσιονοµική διαχείριση & ευθύνη». 

18. Το γεγονός ότι η τρέχουσα ασφάλιση των υπηρεσιακών οχηµάτων, φορτηγών και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Ερυµάνθου λήγει στις 31.12.2019 

19. Οι διαθέσεις - ψηφίσεις των πιστώσεων έχουν γίνει µε την ΑΑΥ 35/2-1-2019 σε βάρος του  
ΚΑΕ 10-6253, την ΑΑΥ 2557/9-4-2019 σε βάρος του ΚΑΕ 15-6253.100, την ΑΑΥ 70/2-1-
2019 σε βάρος του ΚΑΕ 30-6253, τις ΑΑΥ 46/2-1-2019 και ΑΑΥ 9119/28-11-2019 σε βάρος 
του ΚΑΕ 20-6253  του Π/Υ οικονοµικού έτους 2019.  

ΚΑΛΕΙ 

 

Όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και τα διαµεσολαβούντα πρόσωπα, που 
δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, να υποβάλλουν  
έγγραφες οικονοµικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών  
ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήµατα (επιβατικά-φορτηγά) και µηχανήµατα  
έργου του ∆ήµου Ερυµάνθου. 

 
� Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονοµικότερη προσφορά βάσει τιµής επί συνόλου 

των ασφαλίστρων ,για ετήσια ασφάλιση του συνόλου των υπηρεσιακών οχηµάτων του 
παραρτήµατος Β’ της παρούσης. 
 

� Η οικονοµική προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο και θα αφορά την 
παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του Παραρτήµατος Α’ της παρούσης. Η διάρκεια 
της ασφαλιστικής κάλυψης θα ξεκινά από 23:59 της 31/12/2019 που είναι ηµεροµηνία 
λήξης της ισχύουσας ασφάλισης κάθε οχήµατος και µηχανήµατος έργου και θα λήγει 
23:59 της 31/12/2020. 

 
� Η τιµή θα δίνεται σύµφωνα µε τον εκ του νόµου προβλεπόµενες ασφαλιστικές καλύψεις 

ανά υπηρεσιακό όχηµα ,θα είναι τελική µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση(θα 
περιλαµβάνονται οι φόροι ασφαλίστρων, το δικαίωµα συµβολαίου και η προσφορά υπέρ 
του επικουρικού κεφαλαίου) και δε θα υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του Π.∆. 237/1986, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
� Στην τιµή της προσφοράς θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ-

χαρτοσήµου υπέρ ΑΕΠΠ -ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ ΑΕΠΠ -κράτηση υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ- 
χαρτοσήµου υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ- ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
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� Κάθε νέο όχηµα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναµη οχηµάτων του ∆ήµου Ερυµάνθου, θα 

ασφαλιστεί µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα ήδη 
ασφαλισµένα οχήµατα, αναλόγως εφαρµοζόµενους, ενώ σε περίπτωση απόσυρσης για 
οποιονδήποτε λόγο κάποιων οχηµάτων θα ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
αζηµίως για τον ∆ήµο Ερυµάνθου και θα επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα. 
 

 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  από τους ενδιαφερόµενους µέχρι και την Πέµπτη 19 

∆εκεµβρίου 2019 και µέχρι ώρα 12:00µ.µ., στη ∆/νση : ∆ήµος Ερυµάνθου, ΤΚ 250 08 
Χαλανδρίτσα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα 
πρωτοκολληθούν µέχρι και την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2019 (ώρα 12:00µ.µ.), µε ευθύνη του 
προσφέροντος. 

 
 Ο φάκελος κατά την κατάθεσή του, θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και 

θα λάβει αριθµό πρωτοκόλλου.   
Οικονοµικές προσφορές που θα κατατεθούν µετά το πέρας της καθορισµένης 

ηµεροµηνίας & ώρας , δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται σφραγισµένες ως 
εκπρόθεσµες. 

Προσφορά που καταλήγει σε τελική τιµή µεγαλύτερη του προϋπολογισµού της 
παρούσης, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν θα αφορούν το σύνολο των τµηµάτων ( 4 
τµήµατα) 

 
Επάνω στο φάκελο κάθε οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών 
οχηµάτων, φορτηγών και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Ερυµάνθου έτους 2020» 

2. Τα στοιχεία του αποστολέα , ήτοι: Επωνυµία, Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα 
Επικοινωνίας. 

 
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται και δύο (2) Υπεύθυνες 

∆ηλώσεις: 
 

1. Υπ. ∆ήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο διαµεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο, για 
λογαριασµό ποιάς 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 ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση. Επίσης 
αναφορικά µε το Ν.  4621/2014(ΦΕΚ107/Α/5-5-2014), θα πρέπει να παρέχεται βεβαίωση για 
µη καταβολή ασφαλίστρων πριν την ασφαλιστική σύµβαση, και αποδοχή εξόφλησης αυτών 
(ασφαλίστρων) σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

2. Υπ. ∆ήλωση ότι:  

• ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 

• ∆εν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας 

• Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
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• Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης των άρθρων 73&74 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ                       
147/Α/8-8-2016) 

• ∆εν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα. 

• Ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 
 
Η αποσφράγιση των εµπρόθεσµων προσφορών θα γίνει δηµόσια την ίδια ηµέρα, ήτοι 

την 19/12/2019, αµέσως µετά το πέρας της ανωτέρω καθορισµένης ώρας , στα γραφεία του 
∆ήµου Ερυµάνθου . 

 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να µας δηλώσουν σε Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα µας 

προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο 
που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιµής, επί ποινή αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016: 

 1.Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
καιΕ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.Φορολογική ενηµερότητα. (σε ισχύ) 
3.Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016) (σε ισχύ) 

 

 

 

                   Ο  Αναπληρωτής Προϊστάµενος   
            Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
                          Αθανάσιος  Μπίτσικας   

 

Πίνακας διανοµής: 
-Πίνακας ανακοινώσεων ∆ήµου Ερυµάνθου 
-Ιστοσελίδα του ∆ήµο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ερυμάνθου πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις κάτωθι 

καλύψεις και τα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερα: 

1. Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων (επιβατικών –φορτηγών) με τα κατώτατα όρια 

υποχρεωτικής ασφάλισης: 

1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

1.2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα 

1.3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

1.4. Θραύση κρυστάλλων Χ.Α. 

1.5. Πυρός 

1.6. Τρομοκρατικές ενέργειες πυρός 

1.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

1.8. Οδική βοήθεια 

1.9. Νομική Προστασία 

 

2. Ασφαλιστική κάλυψη για τα μηχανήματα έργου και απορριμματοφόρα οχήματα κατά τη 

χρήση τους ως εργαλεία με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης: 

2.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 

2.2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα 

2.3. Θραύση κρυστάλλων Χ.Α. 

2.4. Αστική ευθύνη πυρός 

2.5. Πυρός 

2.6. Τρομοκρατικές ενέργειες πυρός 

2.7. Προσωπικό ατύχημα οδηγού 

2.8. Νομική προστασία 

2.9. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο 

2.10. Υλικές ζημιές τρίτων από ανασφάλιστο όχημα 

Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές  καλύψεις του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει 

σήμερα, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται παραπάνω. 

Τέλος Παραρτήματος Α’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των κάτωθι 

υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ερυμάνθου, από 

01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΙΠΠΟΙ 

ΕΤΟΣ 1ης 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 1:  ΚΑΕ 10-6253 έναντι του ποσού των 900,00€ για τα κάτωθι οχήµατα: 

1 ΚΗΙ 7460 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) NISSAN 16 2007 

2 ΚΗΙ 7459 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) NISSAN 16 2007 

ΤΜΗΜΑ 2:  ΚΑΕ 15-6253.100 έναντι του ποσού των 600,00€ για τα κάτωθι οχήµατα: 

3 ΚΗΟ 6865 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(Βοήθεια Στο Σπίτι) HYUNDAI 11 2003 

4 KHO 6879 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(Βοήθεια Στο Σπίτι) 
HYUNDAI 
MOTOR 

11 2003 

ΤΜΗΜΑ 3:  ΚΑΕ 20-6253 έναντι του ποσού των 1.150,00€ για τα κάτωθι οχήµατα: 

5 KHI 5995 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER 
CHRYSL 38 2005 

6 ΚΗΙ 7133 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO 35 2007 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΚΑΕ 30-6253 έναντι του ποσού των 5.000,00€ για τα κάτωθι οχήµατα και µηχανήµατα: 

7 KHI 7518 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 
MAZDA 17 2009 

8 KHH 4853 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 
MAZDA 17 2010 

9 ΚΗΙ 7529 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 
MAZDA 17 2009 

10 ΚΗI 7521 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 
MAZDA 17 2009 

11 KHO 6774 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 
MAZDA 17 1999 

12 ΚΗΙ 7484 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) 
NISSAN 10 2008 

13 ΚΗΟ 6772 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) MAZDA 17 1999 

14 ΚΗΟ 6812 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ) MAZDA 18 2000 

15 ΚΗΟ 6813 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ) 
IVECO 

MAGIRUS 
57 2000 

16 ΚΗΙ 7535 
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠ. 

ΑΝΟΙΚΤΟ) MERCEDES 72 2010 

17 ΜΕ 45273 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU 97 1999 

18 ME 129420 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
NEW 

HOLLAND 
112 2015   (έτος 

κατασκευής 2005) 
19 ΜΕ 64463 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ - ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ CHAMPION 140 2002 

20 ME 45225 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ - ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ KOMATSU 140 1999 

 


