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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

          Η παροφςα αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτον 
πίνακα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, για τισ ανάγκεσ κάλυψθσ των δράςεων 
πυροπροςταςίασ, Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Βόλβθσ. 

        Η προμικεια του παρακάτω εξοπλιςμοφ κα ςυμβάλει ςτθν επιχειρθςιακι 
ετοιμότθτα των υπθρεςιϊν Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου που ςυμμετζχουν ςτισ 
παραπάνω δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. 
        Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτο ποςό των 12.989,00 € 
εμπεριεχομζνου ΦΠΑ 24% και φαίνεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Η δαπάνθ 
κα βαρφνει τον Κ.Α. 02.10.15.7135.0009  του προχπολογιςμοφ εξόδων του 2018 με 
τίτλο «Προμικεια εξοπλιςμοφ για δράςεισ πυροπροςταςίασ». 
          Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με 
απευκείασ ανάκεςθ (άρκρο 118 του Ν.4412/2016), για ςφμβαςθ κάτω των ορίων 
ςφμφωνα με το άρκρο 5 του βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα: 

1. Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 «Προμικειεσ – Τπθρεςίεσ – Μελζτεσ» του Ν. 
3463/06 (ΦΕΚ 114/Αϋ/06): «Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ», όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/Αϋ/23-02-2007). 

2. Σθν παρ. 9 του άνω άρκρου 209 του άνω νόμου όπωσ ιςχφει μετά τθν παρ. 
13 του άρκρου 20 «Αναδιατυπϊςεισ άρκρων Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ 
Κϊδικα» του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Αϋ/23-12-08): «Αναδιοργάνωςθ τθσ 
δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Εςωτερικϊν» που τροποποιικθκε με τθν περ. 38 τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 

3. Σο άρκρο 58 «Αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Αϋ/07-06-2010):  «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

4. Σο άρκρο 130 «Σφποσ ςυμβάςεων» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28-06-
2014): «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – Δθμόςιο Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», περί 
υποχρζωςθσ κατάρτιςθσ ζγγραφου τφπου ςφμβαςθσ). 





5. Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-2016): «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Σο άρκρο 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Αϋ/06-12-2016): «Απλοποίθςθ 
διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον 
ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ. (Σροποποιιςεισ του Ν.4412/16)». 

7. Σθν υπ’ αρ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ 1781/Βϋ/23-5-17) Απόφαςθ Τπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ: «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» που εκδόκθκε κατ’ 
εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν. 4412/16. 

8. Σθν υπ’ αρ. 1191/14-03-17 ΚΤΑ (ΦΕΚ 969/Βϋ/22-03-17): «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ 
κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
(Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147). 

9. Σισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 (Κλειςκζνθσ) και ιδιαίτερα του άρκρου 203. 
 
Προςφορά μπορεί να υποβάλλει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 25 ςε ςυνδυαςμό με το 
άρκρο 19 περίπτωςθ 2 παρ. 1 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δϊςουν προςφορά για όλθ τθν ποςότθτα των 
ειδϊν που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό (άρκρο 59 του Ν. 
4412/2016).  

Για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ τθσ προμικειασ και του αποτελζςματοσ 
αποφαςίηει ο Διμαρχοσ. Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ προμικεια 
υποχρεοφται εντόσ 20 θμερϊν το αργότερο από τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 
παρ. 4 & 5 του Ν.4412/2016 και όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 107 του 
Ν.4497/2017) προςκομίηοντασ δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ μθ ςυνδρομισ των 
λόγων αποκλειςμοφ από τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων των παρ. 1 
& 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν υπθρεςία 
και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ. 

Η παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνει εφάπαξ ζπειτα από εντολι 
(γραπτι ι τθλεφωνικι) τθσ Τπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
μζςα ςε διάςτθμα δφο (2) θμερϊν από τθν θμερομθνία εντολισ τθσ παραγγελίασ να 
παραδϊςει τον εξοπλιςμό.  

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να απορροφιςει μζροσ τθσ ςυνολικά 
ηθτοφμενθσ προμικειασ και ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί 
ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτασ του κα του ηθτθκεί. 
           Η οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του προσ προμικεια εξοπλιςμοφ 
κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ θ οποία ζχει οριςτεί από τθν  υπ’ 
αρ. 259/2017   απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Βόλβθσ φςτερα από 
μακροςκοπικό ζλεγχο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παράδοςι του και τθν 
ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ςφμφωνα με τα άρκρα 200-215 και 
221 του Ν.4412/2016. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ καλείται να παρίςταται  
εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ ι εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόηονται τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ για τθν εκτζλεςθ των 
ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν του Ν.4412/2016. 
           Σον ανάδοχο βαρφνει θ νόμιμθ κράτθςθ του 4% (φόροσ προμθκειϊν 
δθμοςίου). Επίςθσ παρακρατείται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 





κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 0,06% υπζρ 
τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (άρκρο 375 παράγραφοσ 7 του 
Ν.4412/2016) και 0,06% υπζρ ΑΕΠΠ (ΚΤΑ 1191/14-03-2017) επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 3,6% επί των κρατιςεων αυτϊν υπζρ 
Δθμοςίου και ΟΓΑ ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ υπϋαρ. 5143/05-12-2014 (ΦΕΚ 
3335/Βϋ/14) Απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει 
το Διμο. 
          Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνει ςτον ανάδοχο με 
100% εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικι αξίασ με τθν οριςτικι παραλαβι  ςφμφωνα με το 
άρκρο 200 του Ν.4412/2016 με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν 
υποβολι τιμολογίου από τον ανάδοχο και ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία ζκδοςισ του και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
παραλαβισ προμθκειϊν τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Διμου. 
 
            Για τθν επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του άρκρου 129 του Ν. 4412/2016.       
 
 

                            Ελζγχκθκε  
Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

                Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  
 

                Δανιθλίδθσ Μιλτιάδθσ 
 

ταυρόσ, 12/12/2018 
υντάχκθκε  

 
 

 Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

          Η παροφςα αφορά τθν προμικεια εξοπλιςμοφ που κα ςυμβάλει ςτθν 
επιχειρθςιακι ετοιμότθτα των υπθρεςιϊν Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου που 
ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ Πυροπροςταςίασ – Πολιτικισ Προςταςίασ. Όπου ρθτά 
αναφζρεται θ λζξθ περίπου, με ποινι αποκλειςμοφ, δεν επιτρζπεται απόκλιςθ 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. ε περίπτωςθ αποκλίςεων κα γίνεται ειδικι μνεία 
επ’ αυτοφ και κα δίδεται γραπτι εγγφθςθ από τον προςφζροντα. Μεγαλφτερεσ 
αποκλίςεισ δεν επιτρζπονται. 
        υγκεκριμζνα πρόκειται για:   
 

1) Γεννιτρια μονοφαςικι (1 τεμ)  ιςχφοσ περίπου 6,5 KVA. Θα φζρει 
τετράχρονο κινθτιρα και κα είναι κυβιςμοφ περίπου 200κ.εκ. Θα 
χρθςιμοποιεί ωσ καφςιμο αμόλυβδθ βενηίνθ και θ εκκίνθςθ του κινθτιρα κα 
γίνεται με μίηα.  

2) Σθλεςκοπικό αλυςοπρίονο (2 τεμ) με λάμα κοπισ μικουσ περίπου 30,0cm, 
με ελαφριά κεφαλι μικρϊν διαςτάςεων και παξιμάδι αςφαλείασ ςτο καπάκι 
τθσ καμπάνασ. Θα διακζτει κινθτιρα ιςχφοσ περίπου 1,9hp, κυβιςμοφ 
περίπου 36,3.κ.εκ. και μζγιςτο βάροσ 7,2κιλά. 

3) Αλυςοπρίονο (3 τεμ)  κυβιςμοφ περίπου 50,2κ.εκ. ιςχφοσ περίπου 4,1hp. Θα 
διακζτει λάμα κατ’ελάχιςτον 45cm και το μζγιςτο βάροσ του κα είναι 
4,9κιλά. 

4)  Αλυςοπρίονο (1 τεμ)  κυβιςμοφ  περίπου 59,0κ.εκ, ιςχφοσ κατ’ελάχιςτον 
4,8hp, μζγιςτου βάρουσ ζωσ 5,6κιλά. Θα διακζτει λάμα μικουσ 
κατ’ελάχιςτον 50cm και  φίλτρο αζρα διπλοφ ςτοιχείου (HD 2).   Θα είναι 
κατάλλθλο για εργαςίεσ ςε κορμό μεςαίασ διατομισ. 

5) Σθλεςκοπικόσ φρακτοκόπτθσ (2 τεμ) με μικοσ κοπισ  κατ’ελάχιςτον 50cm, 
βάρουσ κάτω των 2 κιλϊν.  

6) Χορτοκοπτικό μθχάνθμα (2 τεμ), βενηινοκίνθτο με δυνατότθτα κοπισ 
κατ’ελάχιςτον 41,6cm. Θα ζχει κινθτιρα  ιςχφοσ περίπου 2,0kw/2,7hp και 
μζγιςτο βάροσ 8,5κιλά. Θα διακζτει αντιδονθτικό ςφςτθμα 4 ςθμείων.   

7) Φυςθτιρασ πλάτθσ (2 τεμ)  μζγιςτου βάρουσ 10,8κιλϊν. Θα διακζτει 
αντιδονθτικό ςφςτθμα, ρυκμιηόμενθ λαβι χωρίσ εργαλεία και κινθτιρα 
ιςχφοσ περίπου 4HP.  

8) Αναρροφυτιρασ (2 τεμ) με κινθτιρα ιςχφοσ κατ’ελάχιςτον 1,1Hp  και 
κυβιςμοφ  περίπου 27,2κ.εκ. με μζγιςτο βάροσ 5,6κιλά. 

9) καπτικό μθχάνθμα (1 τεμ) κυβιςμοφ περίπου 173κ.εκ με ςφςτθμα κοπισ 
διαμζτρου κατ’ελάχιςτον 32cm, πλάτοσ εργαςίασ κατ’ελάχιςτον 85cm, ιςχφ 
κατ’ελάχιςτον 3,9hp, ςτροφζσ εργαςίασ  περίπου 3.200. 





10) Χλοοκοπτικό μθχάνθμα (1 τεμ), βενηινοκίνθτο με κινθτιρα ιςχφοσ 3,5hp 
κυβιςμοφ περίπου 173cm, πλάτουσ κοπισ κατ’ελάχιςτον 48cm. 
 

ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, μετροφμενοσ από τθν θμερομθνία τθσ 
παραλαβισ, κα κακοριςτεί με τθν προςφορά των διαγωνιηομζνων. Ο χρόνοσ 
εγγφθςθσ για τον υπό προμικεια εξοπλιςμό κακορίηεται ςε 12 μήνες τουλάχιςτον 
από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ. 
Προςφορζσ οι οποίεσ ορίηουν χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερο των 12 
μθνϊν απορρίπτονται. 
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ ευκφνεται για τθν φπαρξθ των ςυμφωνθμζνων ιδιοτιτων 
των παραδιδόμενων υλικϊν και κάκε άλλου υλικοφ ι παρελκόμενου που κα 
παραδϊςει ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εγγυάται ανυπαρξία οποιουδιποτε 
ελαττϊματοσ, τουλάχιςτον για όλο το διάςτθμα τθσ εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ.  
Για το ανωτζρω διάςτθμα εγγφθςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει 
τεχνικι υποςτιριξθ και να αντικακιςτά κάκε εξάρτθμά που κα αποδειχκεί 
ελαττωματικό ι κα υποςτεί βλάβθ λόγω κακισ καταςκευισ, με δικι του φροντίδα 
και δαπάνθ για όλο το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, 
και ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν (από τθν 
επίςθμθ ενθμζρωςι του από το Διμο).  
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ παρζχει 10ετι τουλάχιςτον εγγφθςθ για τθ 
διακεςιμότθτα και παροχι ανταλλακτικϊν, κα κατακζςει Τπεφκυνθ διλωςθ μαηί με 
τα δικαιολογθτικά  ςυμμετοχισ. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
 
Όλα τα προμθκευόμενα είδθ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, κα ανταποκρίνονται 

ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άριςτθ απόδοςι τουσ 
ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τισ οποίεσ προορίηονται, ευρζωσ κυκλοφοροφντα 
ςτθν Ελλθνικι αγορά, κα φζρουν ςιμανςθ πιςτότθτασ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και κα ςυμμορφϊνονται με όλα τα ιςχφοντα ελλθνικά και διεκνι πρότυπα 
ποιότθτασ και κανονιςμοφσ. 

Σα προσ προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα, άριςτθσ 
ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα, όςον αφορά τθν προζλευςθ, τθν ποιότθτα, 
τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, τον χρωματιςμό, και τζλοσ τθν εμφάνιςι τουσ.  

Για οτιδιποτε δεν αναφζρεται ρθτά ςτα ςχετικά εδάφια, κα πρζπει να είναι 
ςφμφωνο με τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. 

 
 

                        Ελζγχκθκε 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
                Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  

 
                Δανιθλίδθσ Μιλτιάδθσ 

 
 
 

ταυρόσ, 12/12/2018 
υντάχκθκε  

 
 

 Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 
      
 
 
 

 

 

 

 





 

             

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 

 

 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ 
ΓΡΑΔΙ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Γεννιτρια  τεμ 1 780,00€ 780,00€ 

Σθλεςκοπικό 
αλυςοπρίονο 

τεμ 2 573,00€ 1.146,00€ 

Αλυςοπρίονο τεμ 3 617,00€ 1.851,00€ 

Αλυςοπρίονο τεμ 1 680,00€ 680,00€ 

Σθλεςκοπικόσ 
φρακτοκόπτθσ 

τεμ 2 604,00€ 1.208,00€ 

Χορτοκοπτικό  τεμ 2 673,00€ 1.346,00€ 

Φυςθτιρασ πλάτθσ τεμ 2 649,00€ 1.298,00€ 

Αναρροφθτιρασ  τεμ 2 358,00€ 716,00€ 

καπτικό μθχάνθμα τεμ 1 729,00€ 729,00€ 

Χλοοκοπτικό 
μθχάνθμα 

τεμ 1 721,00€ 721,00€ 

ΤΝΟΛΟ 10.475,00€ 

ΦΠΑ 24% 2.514,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 12.989,00€ 
 

                   Ελζγχκθκε 
 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 
                Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  

 
                Δανιθλίδθσ Μιλτιάδθσ 

 
 
 
 
 
 
 

ταυρόσ, 12/12/2018 
υντάχκθκε  

 
 

 Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 





 
                    
 

              

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 

 

Προς Γήμο Βόλβης   
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Επωνςμία Επισ/σηρ : ………………………………… 
Τηλ.  επικοινωνίαρ : …………………………….. Φαξ : ……………………….. 
ΑΦΜ ………………………  ΔΟΥ……………………………. 
 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Γεννιτρια  τεμ 1   

Σθλεςκοπικό 
αλυςοπρίονο 

τεμ 2   

Αλυςοπρίονο τεμ 3   

Αλυςοπρίονο τεμ 1   

Σθλεςκοπικόσ 
φρακτοκόπτθσ 

τεμ 2   

Χορτοκοπτικό  τεμ 2   

Φυςθτιρασ πλάτθσ τεμ 2   

Αναρροφθτιρασ  τεμ 2   

καπτικό μθχάνθμα τεμ 1   

Χλοοκοπτικό 
μθχάνθμα 

τεμ 1   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
Με τθν υποβολι τθσ παροφςασ δθλϊνω πωσ τα προσ προμικεια υλικά 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, είναι ςφμφωνα 
τα  Ευρωπαϊκά  πρότυπα  και Ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και διακζτουν τισ ανάλογεσ 
πιςτοποιιςεισ. 
 

 
ΣΑΤΡΟ : ………/………./ 2018 

 

             Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

  
 

 ΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 




