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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                           ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ       20 /2020
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2020-2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:             170.830,80 ευρώ

Φ.Π.Α. 24%:                             40.999,39 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ:                                 211.830,19 ευρώ

                                                                                                        



2

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται μεταφορά των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του 
Δήμου από την Αίγινα στον Πειραιά και επιστροφή με οχηματαγωγά πλοία.

Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία οχηματαγωγά πλοία εκ των 

οποίων τα δύο κλειστού τύπου δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφώρ.
Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) Συρμός ρυμουλκού και ημιρυμουλκούμενου 

απορριμματοφόρου συνολικού μήκους 16,50μ και β) απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μήκους 
8,50μ,  γ)αυτοκίνητο ανακύκλωσης μήκους 8,50μ δ)βυτίο λυμάτων μήκους 8,00 μ και ε) 
αυτοκίνητα μήκους μέχρι 5,00 μ (με το εισιτήριο του οδηγού).  

Ο προϋπολογισμός της μεταφοράς ανέρχεται στο ποσόν των 170.830,80 Ευρώ και 
Φ.Π.Α. 40.999,39 ευρώ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και είναι ενταγμένη στον 
προϋπολογισμό του έτους.

                                                                                                               ΑΙΓΙΝΑ 21-07-2020
                                                                                                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                                                                                                              ΤΑΛΕΒΗ ΑΓΓΕΛΑ
                                                                                                                 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1
Μεταφορά συρμού
απορ/ρου μήκους

16,50μ.
Τεμάχια 620,00

Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

2
Μεταφορά

απορ/ρου μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 100,00
Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

3

Μεταφορά
αυτοκινήτου

ανακύκλωσης μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 270,00
Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

4
Μεταφορά βυτίου
λυμάτων μήκους

8,00μ.
Τεμάχια 80,00

Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

5

Μεταφορά
αυτοκινήτου μήκους
μέχρι 5,00μ. και του

οδηγού

Τεμάχια 10,00

Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα, 21/07/2020

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Βλαστός  Νικόλαος 
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα, 21/07/2020

Η Συντάξασα

Ταλέβη Αγγέλα
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
                               
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ

2020-2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΘΡΟΝ 1  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός συρμού απορριμματοφόρου 

αυτοκινήτου αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο 
συνολικού μήκους 16,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά  όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις 
ημέρες Αργιών συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., 
Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: Ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (99,15 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός συρμού απορριμματοφόρου 
αυτοκινήτου αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο 
συνολικού μήκους 16,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις 
ημέρες Αργιών συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., 
Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:  Ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (99,60 €).

ΑΡΘΡΟΝ 2  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 

μήκους 8,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: Πενήντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά(56,21 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους 8,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (56,94 €).

ΑΡΘΡΟΝ 3  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός  αυτοκινήτου ανακύκλωσης 

μήκους 8,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (49,60 €).
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β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός αυτοκινήτου ανακύκλωσης μήκους
8,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: πενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (50,32 €).

ΑΡΘΡΟΝ 4  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός βυτίου λυμάτων μήκους 8,00 μ 

από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: πενήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (52,42 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός βυτίου λυμάτων μήκους 8,00 μ 
από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: πενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (54,92 €).

ΑΡΘΡΟΝ 5  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός  αυτοκινήτου μήκους μέχρι 5,00 μ 

και του οδηγού από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος για το αυτοκίνητο: εικοσιοκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (28,60 €).
Τιμή Μονάδος για τον οδηγό: επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7,66 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός αυτοκινήτου μήκους μέχρι 5,00 μ 
και του οδηγού από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος για το αυτοκίνητο: εικοσιοκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (28,60 €).
Τιμή Μονάδος για τον οδηγό: επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7,66 €).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα, 21/07/2020

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Βλαστός  Νικόλαος 
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα, 21/07/2020

Η Συντάξασα

Ταλέβη Αγγέλα
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
                               
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ

2020-2021
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΑΞΙΑ (€)

1
Μεταφορά συρμού
απορ/ρου μήκους

16,50μ.
Τεμάχια 620,00

Αίγινα-Πειραιά 99,15
61.473,00

Πειραιάς-Αίγινα 99,60 61.752,00

2
Μεταφορά

απορ/ρου μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 100,00
Αίγινα-Πειραιά 56,21 5.621,00

Πειραιάς-Αίγινα 56,94 5.694,00

3

Μεταφορά
αυτοκινήτου

ανακύκλωσης μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 270,00
Αίγινα-Πειραιά 49,60 13.392,00

Πειραιάς-Αίγινα 50,32 13.586,40

4
Μεταφορά βυτίου
λυμάτων μήκους

8,00μ.
Τεμάχια 80,00

Αίγινα-Πειραιά 52,42 4.193,60

Πειραιάς-Αίγινα 54,92 4.393,60

5

Μεταφορά
αυτοκινήτου μήκους
μέχρι 5,00μ. και του

οδηγού

Τεμάχια 10,00

Αίγινα-Πειραιά
28,60(όχημα)

362,60
7,66(οδηγός)

Πειραιάς-Αίγινα
28,60(όχημα)

362,60
7,66(οδηγός)

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ:   170.830,80 €
                                                                                                                   Φ.Π.Α. 24%:      40.999,39 €

                                                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 211.830,19€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα, 21/07/2020

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Βλαστός  Νικόλαος 
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα, 21/07/2020

Η Συντάξασα

Ταλέβη Αγγέλα
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2020-2021

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η μεταφορά των απορριμματοφόρων του Δήμου από

την Αίγινα στον Πειραιά και επιστροφή με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2020-2021.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του Ν 4412/ 2016 με την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
βάση τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3  ο     
Ο Μεταφορέας θα πρέπει να έχει στην κυριότητά του τουλάχιστον ένα οχηματαγωγό 

πλοίο δυνάμενο να εκτελέσει πλόες ανέμων 7 Μποφώρ καθ όλη την διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου.

 

ΑΡΘΡΟ 4  ο     

Τα πλοία θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα αξιοπλοΐας καθώς και 
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης σε ισχύ ή αντίστοιχα έγγραφα από αναγνωρισμένο στην 
Ελλάδα νηογνώμονα. 

ΑΡΘΡΟ 5  ο     

Η μεταφορά των οχημάτων από την Αίγινα στον Πειραιά και επιστροφή στην Αίγινα θα 
γίνεται εντός της ίδιας ημέρας. 

Τα πλοία μεταφοράς θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τρία δρομολόγια ημερησίως 
από Αίγινα στον Πειραιά με επιστροφή. 

ΑΡΘΡΟ 6  ο     
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Το πρώτο δρομολόγιο από την Αίγινα προς Πειραιά θα πρέπει να εκτελείται μεταξύ των
ωρών 07:00 και 10:00 ένα μεταξύ των ωρών 11:00 και 14:30 και το άλλο από 14:00 μέχρι 
16:00.

Το δρομολόγιο επιστροφής από Πειραιά θα πρέπει να εκτελείται μεταξύ των ωρών 
07:30 και 11:00, ένα μεταξύ των ωρών 12:00 και 15:00 και το άλλο μεταξύ των ωρών 16:00 και 
19:00.

ΑΡΘΡΟ 7  ο  
Σε περίπτωση με εκτέλεσης των δρομολογίων από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο Δήμος 

δύναται ν εκτελέσει τις απαιτούμενες μεταφορές με άλλον μεταφορέα και να απαιτήσει την 
διαφορά του ναύλου από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8  ο  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει δρομολόγια για δύο συνεχείς ημέρες από 

υπαιτιότητα του, ο Δήμος μπορεί να διακόψει την σύμβαση σε βάρος του αναδόχου με 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9  ο  
Με την προσφορά ο μεταφορέας υποχρεούνται να καταθέσει τα εξής στοιχεία:
α) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης για κάθε σκάφος ή αντίστοιχο αναγνωρισμένου 

νηογνώμονα.
β) Έγγραφο εθνικότητας για κάθε σκάφος.
γ) Έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών ή 

σχετικά ναυλοσύμφωνα. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα, 21/07/2020

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Βλαστός  Νικόλαος 
Τοπογράφος  Μηχανικός ΤΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα, 21/07/2020

Η Συντάξασα

Ταλέβη Αγγέλα
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΑΞΙΑ (€)

1
Μεταφορά συρμού
απορ/ρου μήκους

16,50μ.
Τεμάχια 620,00

Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

2
Μεταφορά

απορ/ρου μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 100,00
Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

3

Μεταφορά
αυτοκινήτου

ανακύκλωσης μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 270,00
Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

4
Μεταφορά βυτίου
λυμάτων μήκους

8,00μ.
Τεμάχια 80,00

Αίγινα-Πειραιά

Πειραιάς-Αίγινα

5

Μεταφορά
αυτοκινήτου μήκους
μέχρι 5,00μ. και του

οδηγού

Τεμάχια 10,00

Αίγινα-Πειραιά
            (όχημα)
          (οδηγός)

Πειραιάς-Αίγινα
            (όχημα)

          (οδηγός)
                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: …………………… €
                                                                                          Φ.Π.Α. 24%:……………………….. €
                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:…………………..€

/      /2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ
ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ 1  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός συρμού απορριμματοφόρου 

αυτοκινήτου αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο 
συνολικού μήκους 16,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά  όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις 
ημέρες Αργιών συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., 
Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός συρμού απορριμματοφόρου 
αυτοκινήτου αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο 
συνολικού μήκους 16,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις 
ημέρες Αργιών συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., 
Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

ΑΡΘΡΟΝ 2  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 

μήκους 8,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους 8,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
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συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

ΑΡΘΡΟΝ 3  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός  αυτοκινήτου ανακύκλωσης 

μήκους 8,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός αυτοκινήτου ανακύκλωσης μήκους
8,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

ΑΡΘΡΟΝ 4  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός βυτίου λυμάτων μήκους 8,00 μ 

από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός βυτίου λυμάτων μήκους 8,00 μ 
από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος:                                                               ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

ΑΡΘΡΟΝ 5  ον  :  
α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός  αυτοκινήτου μήκους μέχρι 5,00 μ 

και του οδηγού από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.
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Τιμή Μονάδος για το αυτοκίνητο:                              ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

Τιμή Μονάδος για τον οδηγό:                                     ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  
β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός αυτοκινήτου μήκους μέχρι 5,00 μ 

και του οδηγού από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και 
του ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος για το αυτοκίνητο:                              ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

Τιμή Μονάδος για τον οδηγό:                                     ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):
(Ολογράφως):  

/          /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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