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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) ʺΔημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως 
ισχύει σήμερα και τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') 
και το άρθρο 43 του N.4605/2019 (Φ.Ε.Κ 52/01.04.2019 τεύχος Α΄).

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως τροποποιήθηκε 
με το N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.06.2018 τεύχος Α΄) ʺΜεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]ʺ όπως ισχύει 
σήμερα

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄) ʺΚύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτωνʺ όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του 
Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄) και ισχύει σήμερα

4. Το υπ’ αριθμ. 5903/08-02-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ008110887) της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας

5. Το υπ’ αριθμ. 5907/08-02-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Καθαριότητας συνοδευόμενο από την Τεχνική Έκθεση.

6. Το υπ’ αριθμ. 10174/03-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας
7. Το άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 το οποίο αναφέρει: «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα 

στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο 
του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή 
υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται 
με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες 
έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η 
προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών»

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το  οικονομικό έτος 2021 που προβλέπει πίστωση:
α) 35.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 20-6671.012 για «Ανταλλακτ.συντήρησ.λοιπών 

μεταφορ.μέσων & μηχανημ.»
β)  10.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 30-6672.001 για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

9. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 400 (Α.Π 10781/2021 ΑΔΑ 91ΠΞΩΗ5-Ν05) που εγκρίνει τη 
δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους: 
α)   2.550,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 20-6671.012
β)   1.950,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 30-6672.001
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10. Την υπ’ αριθμ. 358/02-09-2019 (ΑΔΑ ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για τη προμήθεια υλικών 
συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Χανίων για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της 
Έκθεση.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 4.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.

Για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς που συμπεριλαμβάνεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Η προσφορά θα  δίνεται σε :

Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των 
ανταλλακτικών  όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α της Τεχνικής Έκθεσης. Η πρόσφορα θα πρέπει να 
μη ξεπερνά τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. Το ποσοστό έκπτωσης επί των αναγραφόμενων 
τιμών θα είναι ενιαίο για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης «α».

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε άμεσα την οικονομική σας προσφορά και το αργότερο έως και 
την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών 
Προσφορά για  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”
Υπόψη κας Μαμά Σοφίας

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά (αρ.73 & 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα):
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.   Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),       η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,
ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),      η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) συνεταιρισμούς                       η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως 
αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι 

«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………..……….. δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού»

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
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Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται προσωπική ασφαλιστική
ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν
υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα)

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης (πχ Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
της προσφοράς ή καταστατικό).

5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητείται στην Τεχνική Έκθεση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Τεχνική Έκθεση (6 σελίδες) 

Εσωτερική Διανομή:
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχος κ. Τσουπάκης Μιχαήλ
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων 
Πληροφορίες: Μαρία Λαζαρίδου Τηλ.: 2821-3-41780-3 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων 

 1.1  Τεχνικές προδιαγραφές 
Η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις:  

 Ν-4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»  

 Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροποποιητική της 4993/745/24-4-75 «Περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας 
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει 

Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53»  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 

αναλώσιμα οχημάτων , μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους την λίστα των υλικών που 
προσφέρουν, όπου θα πρέπει να καλύπτουν τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Στην 
προσφορά θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εταιρία κατασκευής τους για κάθε 

ανταλλακτικό. Τα υλικά αυτά αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δ Χανίων 

Τα είδη που αναφέρονται στο Α θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών 
εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, ότι τα 

χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. 

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Χανίων. 
Οι ανάδοχοι υποχρεούται να αναλάβουν με δικά τους έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας όχι μικρότερης από 150 € που θα 

προκύπτει κάθε φορά.  

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης-τεχνικής περιγραφής 
είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο των ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί για 
ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, δεν δεσμεύει όμως το Δήμο να το εξαντλήσει αν δεν 
παρουσιαστούν αντίστοιχες ανάγκες. Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά την ποσότητα 
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των ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστεί για ένα έτος. 

Ο ανάδοχος θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι:  

υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας όχι μικρότερης από 150 € που 

θα προκύπτει κάθε φορά.  

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, υποχρεωτικά το έντυπο προσφοράς που βρίσκεται στο  : 

 Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των 
ανταλλακτικών που αναφέρεται στο Παράρτημα, . Το ποσοστό έκπτωσης επί των 

αναγραφόμενων τιμών θα είναι ενιαίο για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος. 

Ανάδοχος είναι ο συμμετέχων με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης «α» . 

 1.2  Προϋπολογισμός δαπάνης 
 Προμήθεια ανταλλακτικών που θα τοποθετηθούν από το συνεργείο του Δ Χανίων  

CPV-34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 

 

Περιγραφή 
Σύνολο 
μελέτης 

ΚΑ 2021 2021 2022 

Α6 Προμήθεια υλικών συντήρησης 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
αναλώσιμα οχημάτων , μηχανημάτων 
έργου 

4.500,00 € 
20-6671.012 
Ανταλλακτ.συντήρησ.λοιπών 
μεταφορ.μέσων & μηχανημ. 

1.000,00 € 1.550,00 € 

  
30-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων 

1.150,00 € 800,00 € 

 2  Εγγυήσεις - Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη 

λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε 

παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει πρόβλημα ως προς την ποιότητα των 

ανταλλακτικών, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα ανταλλακτικών και σε κάθε περίπτωση όχι σε 

φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση 

αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. 
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Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Μαρία Λαζαρίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

& Μηχανικός Υπολογιστών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Στέλιος Σταματουλάκης 

Ο προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  

Πρασίνου & Καθαριότητας 

 





Παραρτήματα 

Παράρτημα Α 

Ηλεκτρολογικά υλικά και αναλώσιμα – ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Τα παρακάτω είδη αντιπροσωπεύουν κατ' εκτίμηση τις ανάγκες σε αναλώσιμα για ένα έτος, είναι 

ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν τον Δήμο Χανίων  

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας 
ανά είδους καθώς η αλλαγή αυτών δεν σχετίζεται με προγραμματισμένη συντήρηση. Για το λόγο 
αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες, αλλά μόνο την 
κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου της προμήθειας. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Χανίων δεν 

δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει το μέγιστο ποσό που έχει προβλεφτεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία των αναγκών του Δήμου Χανίων για τα παρακάτω είδη 
σε ένα χρόνο προϋπολογίζεται ποσό 4.500,00 €. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενδεικτικές 

τιμές ανά είδος 

ΑΑ Περιγραφη Ποσό μονάδας Χωρίς ΦΠΑ 

1 T5 12V 1,2W ΨΕΊΡΑ 0,18 € 

2 T10 12V W5W ΜΙΝΙΌΝ W2,1X9,5 0,21 € 

3 R5W 12V 5W ΦΟΥΝΤΟΎΚΙ  0,23 € 

4 P21W 12V ΚΑΡΥΔΑΚΙ 0,21 € 

5 P21/5W 12V ΚΑΡΥΔΑΚΙ  0,31 € 

6 H7 12V 55W 1,86 € 

7 H4 12V 60/55W  1,48 € 

8 T5 24V 1,2W ΨΕΊΡΑ 0,23 € 

9 T10 24V W5W ΜΙΝΙΌΝ W2,1X9,5 0,31 € 

10 C5W 24V ΣΩΛΗΝ. 11X36 0,30 € 

11 T10 24V W5W ΜΙΝΙΌΝ W2 0,31 € 

12 P21W 24V ΚΑΡΥΔΑΚΙ 0,31 € 

13 H7 24V 70W 5,49 € 

14 H1 24V 70W 2,24 € 

15 24V 4W ME ΚΑΛΥΚΑ 0,24 € 

16 24V ΦΑΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡ. 30,73 € 

17 24V ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ 75,91 € 

18 Φανάρι λεμονιέρα μικρή κίτρινη 2,62 € 

19 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΟΥ FLASH 4,65 € 





 

20 ΡΕΛΛΕ 5 ΕΠΑΦΩΝ 87-87Α 24V 2,65 € 

21 ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΑΛ/ΡΑ 70 CM ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΜΑ 5,61 € 

22 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 0,94 € 

23 ΛΕΠΙΔΑ ΥΑΛ/ΡΑ 40 CM 3,68 € 

24 ΛΕΠΙΔΑ ΥΑΛ/ΡΑ 45 CM 3,87 € 

25 ΛΕΠΙΔΑ ΥΑΛ/ΡΑ 50 CM 3,97 € 

26 ΛΕΠΙΔΑ ΥΑΛ/ΡΑ 55 CM 4,06 € 

27 Επαγωγικός διακόπτης πρόσβασης PNP 12-24V 31,94 € 

28 ΦΙΣΣΑΚΙΑ ΘΗΛΥΚΑ 200 ΤΕΜ 6,77 € 

29 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΙΑ ΦΙΣ 200 ΤΕΜ 2,42 € 

30 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΝΕΣ 1/8 24V 53,23 € 

31 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 1/8 24V 56,13 € 

  





 

Παράρτημα Β 
 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,  

έδρα: .......... ............................, οδός ................................................, αριθμός ............, ΤΚ..............., 

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ............................................... 

Αφού έλαβα γνώση της παρούσας τεχνικής έκθεσης, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, μηχανημάτων έργου με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης 

Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των ανταλλακτικών που 

αναφέρεται στο Παράρτημα Α, Ηλεκτρολογικά υλικά και αναλώσιμα – ενδεικτικός προϋπολογισμός. Το 

ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος. 

Περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως 

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
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