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Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου 

Τηλ      : 210 6853330 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 
 
 
 

Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής 
πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει τις πάγιες ανάγκες αποτελεσµατικού 
καθαρισµού/πλυσίµατος του στόλου των οχηµάτων (κυρίως) αλλά και γενικότερα διάφορες 
ανάγκες καθαριότητας του ∆ήµου Χαλανδρίου. 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 5.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
23% και θα βαρύνει την µε Κ.Α. 20.7135.92 σχετική πίστωση του οικονοµικού έτος 2014. 

 

 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ,   31-10-2014 

 

                                                                                                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
∆ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
 

-Ο- 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός    

-Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Η/Υ 

-Η- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος 
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού. 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     41  / 2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)          
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Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου 

Τηλ      : 210 6853330 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 
 
 

 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πλυστικό Μηχάνηµα Υψηλής 
Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού. 

τεµ 1 4.065,04 4.065,04 

    ΦΠΑ 23% 934,96 

    ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

*Η τιµή προέκυψε µετά από έρευνα αγοράς στο εµπόριο. 

 

 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ,    31 -10-2014 

 

 

 
 

 

 

                                              

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
∆ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
 

-Ο- 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός    

-Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Η/Υ 

-Η- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος 
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού. 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     41  / 2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)          
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Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου 

Τηλ      : 210 6853330 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο Προµήθειας – Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Η παρούσα ειδική συγγραφή (τεχνική προδιαγραφή) αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού 
µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού. 
Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής -όχι πέραν του έτους- προηγµένης 
τεχνολογίας και σχεδιασµού κατασκευής, γνωστού εύφηµου εργοστασίου µε ευρεία κυκλοφορία στην 
Ελλάδα αλλά και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπό προµήθεια πλυστικό µηχάνηµα θα 
πρέπει να µπορεί να καλύψει  κατά τον πλέον αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο τις ανάγκες 
καθαρισµού/πλυσίµατος/απολύµανσης των στόλου των οχηµάτων και γενικά διάφορες άλλες ανάγκες 
καθαριότητας του ∆ήµου Χαλανδρίου όπως καθαρισµό πεζοδροµίων, πεζόδροµων, πλατειών, πάρκων, 
κοινόχρηστων χώρων, προαύλιων χώρων σχολείων, µνηµείων, τοίχων, πινακίδων σήµανσης, 
αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.  
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο πλυστικό µηχάνηµα δεν καλύπτει εξολοκλήρου τις ακόλουθες 
προδιαγραφές σε οποιοδήποτε µέρος τους, τότε θεωρείται εκτός προδιαγραφών και απορρίπτεται. 
Το υπό προµήθεια πλυστικό µηχάνηµα θα είναι τροχήλατο µε τέσσερις συνολικά τροχούς (2 εµπρός, 2 
πίσω) ενώ θα διαθέτει κατάλληλες χειρολαβές για την εύκολη χρήση & µετακίνησή του. Θα έχει 
εγκατεστηµένη ισχύ τουλάχιστον 8,0 kW και θα είναι εξοπλισµένο µε πολύ αξιόπιστο 3-φασικό 
κινητήρα (400V / 50Hz). Το καλώδιο ρεύµατος θα πρέπει να είναι µήκους τουλάχιστον 5m. Το δοχείο 
καυσίµου (πετρέλαιο) θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 25 lit. Θα διαθέτει αξονική αντλία υψηλής 
πίεση νερού τουλάχιστον τριών εµβόλων πολύ υψηλών προδιαγραφών. Το εύρος της πίεσης 
(µεταβλητή ρυθµιζόµενη) του νερού θα είναι από 30 έως 180 bar ενώ το αντίστοιχο εύρος της 
θερµοκρασίας του νερού θα είναι από 50ο C έως τουλάχιστον 150ο C. Επίσης η παροχή του 
εξερχόµενου νερού θα µπορεί να ρυθµίζεται από 600 lit/hr έως τουλάχιστον 1.200 lit/hr. Θα διαθέτει 
κατάλληλη λειτουργία παραγωγής ατµού όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλο σύστηµα προστασίας αντιστρέβλωσης ενώ 
επιπροσθέτως θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα διακοπής της λειτουργίας του σε περίπτωση µειωµένης 
ποσότητας καυσίµου, πτώσης ή αύξησης της τάσης, πτώσης φάσης ηλεκτρικού ρεύµατος και τυχόν 
διαρροών νερού από οποιοδήποτε σηµείο κυκλοφορίας του νερού. Επίσης θα έχει κατάλληλο σύστηµα 
ελέγχου της θερµοκρασίας των εξερχόµενων καυσαερίων για διάγνωση κατάστασης ατελούς καύσης. 
Θα είναι εξοπλισµένο µε πιστολέτο ειδικών προδιαγραφών µε σκανδάλη µαλακής και εργονοµικής 
λαβής (easy-press) και κάνη µε κατάλληλο ακροφύσιο ισχύος ψεκασµού του νερού. Θα διαθέτει 
κατάλληλη διάταξη ρύθµισης της σκληρότητας του νερού όπου θα µπορεί σε κατάλληλη υποδοχή του 
µηχανήµατος να προσαρµοστεί πλαστικό δοχείο αποσκληρυντικού µε πρόσθετη δυνατότητα ρύθµισης 
της δοσοµέτρησης ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εισερχόµενου νερού. Θα είναι εξοπλισµένο µε 
δύο δοχεία χηµικών υγρών (απορρυπαντικό, απολυµαντικό) συνολικής αθροιστικής χωρητικότητας 
τουλάχιστον 30 lit. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
∆ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος 
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού. 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    41  / 2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)          
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Θα πρέπει να έχει κατάλληλη διάταξη ενδείξεων τουλάχιστον για στάθµη καυσίµου, αποσκληρυντικού 
υγρού, µη εισαγωγής νερού και τυχόν βλαβών κινητήρα ενώ θα διαθέτει και ενσωµατωµένο 
ωροµετρητή. 
Το βάρος του υπό προµήθεια πλυστικού µηχανήµατος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 180 Kg ενώ οι 
µέγιστες διαστάσεις του θα είναι : 1.350mm (µήκος) Χ 800mm (πλάτος) Χ 1.100mm (ύψος). 
Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόµενου πλυστικού µηχανήµατος θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 
& ISO 14001 τα οποία οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους. Σε 
περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόµενο 
service.  
Το υπό προµήθεια πλυστικό µηχάνηµα θα πρέπει να πληροί απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, 
εργονοµίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
λειτουργία και χρήση του. Με την προσφορά θα πρέπει να προσκοµιστεί αντίγραφο ∆ήλωσης 
Συµµόρφωσης (CE) του εργοστασίου κατασκευής. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά 
στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ (∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 2014). 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
1. Του άρθρου 2 παραγ. 12 εδαφ. γ, του Ν.2286/95 περί “Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και 

ρυθµίσεων συναφών θεµάτων”, (ΦΕΚ 19/01.02.1995 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) όπως ισχύει σήµερα. 
2. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί “Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.” (ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) και 

των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφαλ. Γ παραγ. 5), καθώς και 53/93 (παραγ. 6 & 7 ), που 
έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Το Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του 

Π.∆. 113/10 στους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆, 
7. Τον Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 
Άρθρο 3ο    Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού είναι:  

• Τεχνική Έκθεση 
• Τεχνικές Προδιαγραφές - Συγγραφή υποχρεώσεων  
• Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
• Τιµολόγιο Προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο     Προϋπολογισµός και τρόπος εκτέλεσης της  προµήθειας 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.92 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2014. Η εκτέλεση της 
προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή. 

 

Άρθρο 5ο : Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά η οποία πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και έχει την 
χαµηλότερη τιµή.  

 

Άρθρο 6ο    Υπογραφή Σύµβασης 

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το Νόµο, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση.  
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Άρθρο 7ο : Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβή  
Η παράδοση του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα γίνει σε χώρο του ∆ήµου, τον οποίο η Υπηρεσία θα 
υποδείξει. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά µέγιστο σε 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης.  
Η παραλαβή θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί µε 
µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ηµερών από την παράδοση  των υλικών, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 28 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδιασµό µε τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής 
Υπουργικής Απόφασης. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη του είδους.  
Για την διαδικασία παράδοσης – παραλαβής θα εφαρµοσθούν οι διαδικασίες των άρθρων 27 έως και 
35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύουν. 
 
Άρθρο 8ο : Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερος των είκοσι τεσσάρων 
(24) µηνών. 
 
Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης του υπό προµήθεια µηχανήµατος, θα ισχύουν τα 
προβλεπόµενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει τις 
προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προµήθεια 
 
Άρθρο 10o. : Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα γίνεται για το 100% της 
αξίας του εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις 
αρµόδιες Επιτροπές 
 
Άρθρο 11o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο), τέλη, κηρύκεια, χαρτόσηµα, 
κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην 
προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή 
ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις 
παραπάνω δαπάνες 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. 
της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για 
τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
Άρθρο 12o : ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Στη φάση υποβολής των προσφορών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν:  
- Υπέυθυνη ∆ήλωση για την Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.  
- Εγγύηση για stock ανταλλακτικών από τον προµηθευτή τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια.  
- Πιστοποιητικό CE.  
- Αναλυτική τεχνική προσφορά υπό µορφή φύλλου συµµόρφωσης και αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο 
(prospectus) από τα οποία να συνάγεται άµεσα η συµµόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων της 
τεχνικής προδιαγραφής. –  
- Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης καθώς βασικών οδηγιών συντήρησης.  
 
 

 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, 31-10-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ο- 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 

Θ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός    

-Ο- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 
 

Κ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Η/Υ 

-Η- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

Β. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου 

Τηλ      : 210 6853330 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 
 

 

 

Της ατοµικής επιχείρησης / ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ..…………………………………………………………………………….. 
µε έδρα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
οδός …………………………………………………………… αριθµός ……………… Τ.Κ. …………………………................. 
αρ. τηλ. ………………………………… αρ. κινητού τηλ. ………………………. αρ. τηλε/τυπου ( fax ) ..…..…………………… 

 

 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών 
στοιχείων της µελέτης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας.     
 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πλυστικό Μηχάνηµα Υψηλής 
Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού. 

τεµ 1   

    ΦΠΑ 23%  

    ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος 
Υψηλής Πίεσης Ζεστού-Κρύου Νερού. 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :      41  / 2014 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ)           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
∆ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
 

Χαλάνδρι,        /     / 2014 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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