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Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 

 

Π Ρ ΟΣ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η ΛΩ Σ Η Σ  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ ΟΝ Τ ΟΣ  

Για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα από 01.08.2021 έως 

31.07.2023, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ (CPV: 31211300-1). 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το χρονικό 

διάστημα από 01.08.2021 έως 31.07.2023, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ και 

έχοντας υπόψη τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Την αριθμ. 18/1034/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

(ΑΔΑ: ΨΜΛΩ7Λ9-ΣΧΦ) Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης, 

ποσού 12.000,00 ευρώ και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. Έτών 2021 - 2022 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 

0899.01), για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων 

(επιβατικών, φορτηγών και μηχανημάτων έργου) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

για το χρονικό διάστημα από 01.08.2021 έως 31.07.2023. 

2. Την αριθμ. Πρωτ. 100344/3242/06-07-2021, (ΑΔΑ: 6ΖΒΑ7Λ9-Λ43), απόφαση ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης, ποσού 12.000,00 ευρώ (θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 με το ποσό των 6.000,00 € και τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 με το ποσό των 6.000,00 €) με Α/Α 1432 (ΑΔΑ: 

Ψ4ΕΓ7λ9-ΧΙ6-ΑΔΑΜ: 21REQ008878445) και με α/α καταχώρησης: 1482, στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 
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Κ Α Λ Ε Ι  

Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα δραστηριότητες ασφάλισης 

αυτοκινήτων, είναι μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και παρέχουν εχέγγυα 

άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα 

σύμφωνα με τον Ν.1569/1982 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων 

με επίσημα έγγραφα, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, για διάστημα δύο ετών, ήτοι από 

01-08-2021 έως 31-07-2023. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για όλο το χρονικό διάστημα 

που θα καλύπτει η ασφάλιση και για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων. 

Ο χρόνος της σύμβασης ορίζεται διετής και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2021 με το ποσό των 6.000,00 € και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 με το ποσό 

των 6.000,00 €. 

Δεκτές γίνονται προσφορές που καλύπτουν την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 12.000,00 €. 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

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

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

υποχρεωτικής ασφάλισης: 

1. Σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) 

2. Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα) 

3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

4. Θραύση κρυστάλλων 

2. Ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα 

κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης): 

1. Σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) 

2. Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα) 
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3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

4. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο 

5. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα ως εργαλείο 

Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα ποσά είναι κατώτερα των ελάχιστων που προβλέπονται από 

τον Νόμο, τότε ισχύουν τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα. 

Σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν οι υποχρεωτικές καλύψεις του Π.Δ. 237/1996, όπως ισχύει 

σήμερα, ανεξαρτήτως του αν αναφέρονται παραπάνω. 

Πλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν προστασία bonus - malus 

(να μην ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση ατυχήματος) και να εφαρμόζει το Σύστημα 

Άμεσης Πληρωμής - Φιλικό διακανονισμό, πληρώνοντας στην Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. 

Πρέβεζας, τυχόν ζημίες που θα υποστούν με υπαιτιότητα τρίτων, ανεξάρτητα από την εταιρεία 

στην οποία είναι ασφαλισμένος ο υπαίτιος. 

Κάθε νέο όχημα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των οχημάτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, θα ασφαλιστεί με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα, 

αναλόγως εφαρμοζόμενους. 

Σε περίπτωση απόσυρσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιων οχημάτων θα ακυρώνονται τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια αζημίως για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα 

επιστρέφονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα. 

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης θα ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της 

ισχύουσας ασφάλισης κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου, ήτοι την 01.08.2021 έως 

31.07.2022 και από 01.08.2022 έως 31.07.2023.  

 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα υπηρεσιακά οχήματα, της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, με την παράδοση των σχετικών 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  
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Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, σε κλειστό φάκελο, την προσφορά 

τους, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης του συνόλου των υπηρεσιακών 

οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ (επιβατικών, φορτηγών και μηχανημάτων έργου) της 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το διάστημα από 01-08-2021 έως 31-07-2023. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου προσφοράς , είναι τα ακόλουθα:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει: 

α. Να δηλώνεται ότι η προσφορά αφορά την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας, που αναφέρονται στο ΠΑΡ.Α’ 

της αρ. 101177/3281/09-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διάστημα δύο 

(2) ετών, ήτοι από 01-08-2021 έως και 31-07-2023, για τους κάτωθι ασφαλιζόμενους 

κινδύνους: 

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

υποχρεωτικής ασφάλισης: 

1. Σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) 

2. Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα) 

3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

4. Θραύση κρυστάλλων 

α.2 Ασφαλιστική κάλυψη για τα μηχανήματα έργου κατά τη χρήση τους ως εργαλεία (με τα 

κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης): 

5. Σωματικές βλάβες τρίτων (ανά θύμα) 

6. Υλικές ζημιές τρίτων (ανά ατύχημα) 

7. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

8. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα ως εργαλείο 

9. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα ως εργαλείο 

β. Να δηλώνεται ότι στην προσφορά περιλαμβάνεται χωρίς επιπλέον χρέωση προστασία 

bonus – malus. 

γ. Να δηλώνεται ότι η επιχείρηση/εταιρεία, εφαρμόζει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής-

Φιλικό διακανονισμό των ασφαλισμένων της, πληρώνοντας τυχόν ζημίες που θα 

υποστούν με υπαιτιότητα τρίτου.  

δ. Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών (90 ημέρες). 
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ε. Να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της αρ. Πρωτ. 101177/3281/09-07-

2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι η εταιρεία σας είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). 

4. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 

προσφέροντος (πράκτορα, μεσίτη, παραγωγού ασφαλίσεων κ.λ.π.) σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

5. Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας του ενδιαφερομένου (πράκτορα, μεσίτη, 

παραγωγού ασφαλίσεων κ.λ.π.) με την Ασφαλιστική Επιχείρηση ή κάποιο άλλο επίσημο 

έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει τη συνεργασία του ενδιαφερομένου με την Ασφαλιστική 

Επιχείρηση. 

6. Βεβαίωση του Υπ. Ανάπτυξης, ή άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με πρόσφατη 

ημερομηνία έκδοσης, η οποία θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και τη μη 

ανάκληση της. 

7. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’. 

Στο εξωτερικό του φακέλου προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας, Δ/νση 

Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών). 

γ. Το θέμα της Πρόσκλησης: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 

ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 

Πρέβεζας». 

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης (101177/3281/09-07-2021). 

ε. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
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Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 

Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα 

Προμηθειών, Σπηλιάδου 8 , Τ.Κ.48100, Πρέβεζα, 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, μέχρι την 16.07.2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, δε γίνονται 

δεκτές. 

Η τιμή θα δίνεται αναλυτικά ανά υπηρεσιακό όχημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και θα έχει 

υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus - malus. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η 

τελική, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος 

αυτής. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Εναλλακτικές προσφορές, δε γίνονται δεκτές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) 

ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της αρ. πρωτ.: 

101177/3281/09-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί από την υπηρεσία διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης, την 16.07.2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.. 

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για την ασφαλιστική 

κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων, για όλο το χρονικό διάστημα 

ασφάλισής τους (δύο ετών), υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Τόπος παράδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ορίζεται η Διεύθυνση Διοικητικού-

Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα 

Προμηθειών, Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα (2ος όροφος).  

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών – 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και 

μετά την οριστική παραλαβή των ασφαλιστήριων συμβολαίων και την κατάθεση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α’/2016).  
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (πρωτότυπο). 

 Βεβαίωση ασφάλισης του άρθρου 5, παρ. 2 του Ν. 489/1976. 

 Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: 

α) Οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 

β) Φόρος εισοδήματος (8% επί του συμβατικού τιμήματος), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα 

τον Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899.01, των οικονομικών ετών 2021 και 2022. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας «www.preveza.gr», και στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ». 

Συνημμένα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 

 

http://www.preveza.gr/
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α  Α΄  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 

 

α/α 
Αριθμός  

κυκλοφορίας 
Είδος Εργοστάσιο Κατασκευής - Τύπος 

ΙΣΧΥΣ 
(Φορολογ

ήσιμη-
Πραγματικ
ή Ισχύς) 

Ημ/νία λήξης  

υφιστάμενου 

ασφαλιστηρίου  

συμβολαίου 
 

1 ΚΗΥ 7963 Επιβατικό TOYOTA COROLLA  1587 CC  11 HP 
31-7-2021 

 

2 ΚΗΥ 9978 Επιβατικό NISSAN EUROPE PRIMERA 1597 CC  11 HP 
31-7-2021 

 

3 ΚΗY 7978 Επιβατικό TOYOTA COROLLA  1587 CC   11 HP 
31-7-2021 

 

4 ΚΗI 8313 Επιβατικό FORD FOCUS 1596 CC  11  HP 
31-7-2021 

 

5 
ΚΗY 9994 &  
ΡΖΕ 5369 

Επιβατικό AUDI A6   1781 CC  12  HP   
31-7-2021 

 

6 KHI 8322 Επιβατικό NISSAN X-TRAIL – MR  20 - 1997 CC    14 HP 
31-7-2021 

 

7 ΚΗΙ 8345  Επιβατικό FIAT PANDA 1248 CC   9 HP 
31-7-2021 

 

8 ΚΗΙ 8346 Επιβατικό FIAT PANDA 1248 CC   9 HP 
31-7-2021 

 

9 ΚΗΥ 7998 Ημιφορτηγό 
NISSAN MOTOR PICK-UP 4X4  
DIESEL TD25    

17 HP   
31-7-2021 

 

10 ΚΗΗ 4291 Επιβατικό 
MERCEDES-BENZ  MARKO POLO V-K  
1598CC – 639/2 

11  HP 
31-7-2021 

 

11 ΚΗΥ 7993 
Φορτηγό 

 (Ανατρεπόμενο) MERCEDES 2635 S  6 X 4 88,3 HP 
31-7-2021 

 

12 ΚΗΙ  8342 
Φορτηγό 

(Ανατρεπόμενο) BMC 938  6 X 4 53 HP 
31-7-2021 

 

13 ME  3141 Φορτωτής FIAT  HITACHI  W 190  192 HP 
31-7-2021 

 

14 ME 7358 Φορτωτής CASE 721 B 151 HP 
31-7-2021 

 

15 ME 7360 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  DAEWOO SOLAR 290 LC-V 191 HP 
31-7-2021 

 

16 ME 7357 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)  

HBM SHM  4N  136 HP 
31-7-2021 

 

17 ME 50934 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)  

HBM-ΝΟΒΑΣ SHM  5N Τ-1 181 HP 
31-7-2021 

 

18 ME 50999 Πολυμηχάνημα  
FOREDIL-ΜACCHINE   
ABIENTE  LE2 
 

102 HP 
31-7-2021 

 

19 ME 50926 
Πολυμηχάνημα 

– χορτοκοπτικός 
βραχίονας 

FOREDIL-ΜACCHINE   
ABIENTE  C 
 

128 HP 
31-7-2021 

 

20 ME 103928 Προωθητής NEW HOLLAND D-180    189 HP 
31-7-2021 

 

21 ME 103927 
Εκσκαφέας-
Φορτωτής 

NEW HOLLAND   
LB 90 B-4PT  

97 HP 
31-7-2021 

 

22 ΚΥ 6501 Διαγραμμιστικό 
NISSAN ALTLEON 80.14 
 03116 D  

134,1 HP 
31-7-2021 

 
 


