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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την  4184/36909/25-10-2018 Απόφαση Δημάρχου του 

Δήμου Διονύσου  για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την 

υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του 

άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Προμήθεια 

ειδών και εξοπλισμού Υπηρεσίας πρασίνου  » και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω 

προμήθεια  , σύμφωνα με την 45/2018 μελέτη  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για διάρκεια (2) δύο μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης, στο ποσό των 12.561,20€ (Δώδεκα  χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα  ευρώ και 

είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον   Κ.Α 

35.6699.0004  με την ονομασία: «Προμήθεια ειδών κηπουρικής  » στον Προϋπολογισμό  ο.ε. 

2018. Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και θα 

εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 48/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 

12.561,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά εργασία , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 

1 Πολυμηχάνημα με 
Χορτοκοπτικό ως Βασικό 

Εξάρτημα 

3 τμχ 560 1.680 

2 Αλυσοπρίονο Πολυμηχ/τος 3 τμχ 220 660 

3 Ψαλίδι Μπορντούρας 3 τμχ 300 900 



 

Πολυμηχ/τος 

4 Φρέζα Πολυμηχ/τος  3 τμχ 210 630 

5 Φυσητήρας Πολυμηχ/τος 3 τμχ 140 420 

6 Ψαλίδι Μπορντούρας 60cm 
Βενζίνης 

2 τμχ 400 800 

7 Ψαλίδι Μπορντούρας 75cm 
Βενζίνης 

2 τμχ 480 960 

8 Φυσητήρας Βενζίνης 3 τμχ 250 750 

9 Μηχανή Γκαζόν 3 τμχ 800 2.400 

10 Προγραμματιστής Εξ. 
Χώρου Οχτώ (8) Στάσεων 

3 τμχ 100 300 

11 Προγραμματιστής 
Εξωτερικού Χώρου με 

Μπαταρία 

4 τμχ 50 200 

12 Μπεκ Ποτίσματος PGP 40 7 280 

13 Μπεκ Ποτίσματος PS-04 100 1,5 150 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.130 

 ΦΠΑ 24%   2.431,20 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  12.561,20 

 

 

Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς 

(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις  5/11/2018 και ώρα 12:00 

μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 

Στέφανος 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  
Ν.4412/2016)  

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας : 

 Έλαβε πλήρη γνώση της 48/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η 
μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 
των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

5) Τεχνική προσφορά 
6) Οικονομική προσφορά . 
 
7) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προφορά λόγω 

χρονικού περιορισμού :  
 



 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 Υπευθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η 

χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.  

 
Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

 
 

 
 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κο. Μεξη Ευάγγελο    Τηλ: 210 
8004830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638  
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr 
 
Συνημμένα: 
1. Η υπ αριθ 48/2018 Μελέτη   της Δ/νσης Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

 

 

   

 O  Δήμαρχος  

 Μ.Ε.Δ.  

Η Αντιδήμαρχος 

Οικονομικής Διαχείρισης  

 

 

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 48 / 2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΔΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται προκειμένου να γίνει προμήθεια σε είδη και εξοπλισμό 
της Υπηρεσίας Πρασίνου όπως: πολυμηχανήματα και εξαρτήματά τους (χορτοκοπτικό, αλυσοπρίονο, 
ψαλίδι μπορντούρα, φρέζα, φυσητήρα), βενζινοκίνητα ψαλίδια μπορντούρας, φυσητήρες και μηχανές 
κοπής γκαζόν, προγραμματιστές και μπεκ ποτίσματος.  
 
Η σκοπιμότητα υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 282/2018 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
1. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,  
1. Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή (άρθρο 86). 

 
Το συνολικό κόστος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 12.561,20 €.  
 
Το CPV για τα ανωτέρω είδη είναι CPV 16160000-4 με τίτλο «Διάφορα Είδη Εξοπλισμού 
Κηπουρικής». 

 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Όπου αναφέρεται η φράση «ενδεικτικά» ή «περίπου» εννοείται απόκλιση έως ±5% από τις 
αναγραφόμενες τιμές. 
 
1. Πολυμηχάνημα με Χορτοκοπτικό ως Βασικό Εξάρτημα 
 
 Κυβισμός 35 cm³ περίπου 
 Ιπποδύναμη τουλάχιστον 1,9 Hp  
 Βάρος (πλήρους) μηχανήματος έως 6Kg  
 Ελάχιστο μήκος χορτοκοπτικού εξαρτήματος 70 cm  
 
2.  Εξαρτήματα Πολυμηχανήματος    
 
Α) Αλυσοπρίονο με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 
 ελάχιστο συνολικό μήκος 1,20m 
 μέγιστο βάρος 1,5Kg περίπου, 
 ελάχιστο μήκος λάμας 30 cm 
 
Β) Ψαλίδι Μπορντούρας με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 
 ελάχιστο συνολικό μήκος 1,40m 
 μέγιστο βάρος 2,5 Kg περίπου 
 ελάχιστο μήκος λεπίδας κοπής 45cm 
 ρυθμιζόμενες θέσεις κοπής 
 
Γ) Φρέζα με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 
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 ελάχιστο συνολικό μήκος 90cm 
 μέγιστο βάρος 4 Kg περίπου 
 
Δ) Φυσητήρας με ενδεικτικά χαρακτηριστικά:  
 μέγιστο βάρος έως 2Kg 
 ελάχιστο συνολικό μήκος 75cm 
3. Βενζινοκίνητο Ψαλίδι Μπορντούρας 60cm & 75cm  
 
Α) Το ψαλίδι με μήκος 60cm να έχει ενδεικτικά τα εξής χαρακτηριστικά: 
 κυβισμός μεγαλύτερος των 20cm³ 
 μέγιστο βάρος έως 6Kg περίπου 
 μήκος κοπής 60 cm 
 ιπποδύναμη άνω του 1 Hp περίπου 
 
Β) Το ψαλίδι με μήκος 70cm να έχει ενδεικτικά τα εξής χαρακτηριστικά: 
 κυβισμός μεγαλύτερος των 22 cm³ 
 μέγιστο βάρος έως 6Kg περίπου 
 μήκος κοπής 75 cm 
 ιπποδύναμη άνω του 1 Hp περίπου 
 
 
4. Βενζινοκίνητος Φυσητήρας 
 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά τα εξής: 
 κυβισμός μεγαλύτερος των 25 cm³ 
 ιπποδύναμη άνω του 1 Hp περίπου 
 μέγιστο βάρος έως 4,5Kg περίπου 
 
 
5. Βενζινοκίνητη Μηχανή Κοπής Γκαζόν 
 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά τα εξής:  
 κυβισμός μεγαλύτερος των 170 cm³ 
 μέγιστο βάρος έως 48Kg περίπου 
 αυτοκινούμενη 
 ελάχιστη χωρητικότητα συλλέκτη 65Lt 
 ελάχιστο πλάτος κοπής 50cm 
 ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 
 
 
6. Προγραμματιστής Ποτίσματος 
  
Α) Εξ. χώρου με ενδεικτικά χαρακτηριστικά ως εξής: 
 οχτώ (8) στάσεων 
 εξωτερικού χώρου 
 
Β) Εξωτερικού χώρου μπαταρίας 
 αδιάβροχος IP68 
 εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
 με ενσωματωμένη ηλεκτροβαλβίδα 
 
 
7. Μπεκ Ποτίσματος 
  
Α) Στατικός εκτοξευτήρας (PS-04) με ενδεικτικά χαρακτηριστικά τα εξής: 
 ύψος ανάδυσης 10cm 
 ελάχιστη ακτίνα 3m 
 
B) Γραναζωτός εκτοξευτήρας (PGP) με ενδεικτικά χαρακτηριστικά τα εξής: 
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 Ύψος εκτόξευσης 10cm 
 Εύρος πίεσης λειτουργίας έως 7bar 
 

 
 
 
 
 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 

1 Πολυμηχάνημα με 
Χορτοκοπτικό ως Βασικό 

Εξάρτημα 

3 τμχ 560 1.680 

2 Αλυσοπρίονο Πολυμηχ/τος 3 τμχ 220 660 

3 Ψαλίδι Μπορντούρας 
Πολυμηχ/τος 

3 τμχ 300 900 

4 Φρέζα Πολυμηχ/τος  3 τμχ 210 630 

5 Φυσητήρας Πολυμηχ/τος 3 τμχ 140 420 

6 Ψαλίδι Μπορντούρας 60cm 
Βενζίνης 

2 τμχ 400 800 

7 Ψαλίδι Μπορντούρας 75cm 
Βενζίνης 

2 τμχ 480 960 

8 Φυσητήρας Βενζίνης 3 τμχ 250 750 

9 Μηχανή Γκαζόν 3 τμχ 800 2.400 

10 Προγραμματιστής Εξ. 
Χώρου Οχτώ (8) Στάσεων 

3 τμχ 100 300 

11 Προγραμματιστής 
Εξωτερικού Χώρου με 

Μπαταρία 

4 τμχ 50 200 

12 Μπεκ Ποτίσματος PGP 40 7 280 

13 Μπεκ Ποτίσματος PS-04 100 1,5 150 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.130 

 ΦΠΑ 24%   2.431,20 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  12.561,20 

 
Ολογράφως: Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 
 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Έκαστος ενδιαφερόμενος δύναται να προσφέρει για όποια είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας μελέτης επιθυμεί.  
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Έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο αποδεικνύεται 
η εγγραφή του στο σχετικό επάγγελμα, π.χ. προμήθεια ή εμπορία ή κατασκευή, εξοπλισμού πάρκων 
ή πλατειών ή πόλεων κλπ., για τα είδη που  προσφέρει στο Δήμο.  
 
Ο κατασκευαστής των ειδών πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 
9001 ή ισοδύναμο.  
 
Καμία τεχνική προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί, τα 
παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για 
την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος είδους.  
 
Όλα τα είδη πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να καλύπτονται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) τουλάχιστον. 
 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Μέξης Ευάγγελος     Απόστολος Παπαδόπουλος 
ΠΕ Διοικητικού       Μηχανολόγος Μηχανικός  
        Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  
         Καθαριότητας & Πρασίνου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

       ΑΠΟ :  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 

1 Πολυμηχάνημα με Χορτοκοπτικό ως Βασικό 
Εξάρτημα 

3 τμχ   

2 Αλυσοπρίονο Πολυμηχ/τος 3 τμχ   

3 Ψαλίδι Μπορντούρας Πολυμηχ/τος 3 τμχ   

4 Φρέζα Πολυμηχ/τος  3 τμχ   

5 Φυσητήρας Πολυμηχ/τος 3 τμχ   

6 Ψαλίδι Μπορντούρας 60cm Βενζίνης 2 τμχ   

7 Ψαλίδι Μπορντούρας 75cm Βενζίνης 2 τμχ   

8 Φυσητήρας Βενζίνης 3 τμχ   

9 Μηχανή Γκαζόν 3 τμχ   

10 Προγραμματιστής Εξ. Χώρου Οχτώ (8) 
Στάσεων 

3 τμχ   

11 Προγραμματιστής Εξωτερικού Χώρου με 
Μπαταρία 

4 τμχ   

12 Μπεκ Ποτίσματος PGP    

13 Μπεκ Ποτίσματος PS-04    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
 

Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
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