
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   «Πξνκήζεηα δύν (2) Ηιεθηξνθίλεησλ Πεξνλνθόξσλ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                 Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ πεδνύ ρεηξηζηή» 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                              

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΔΡΔΙΩΝ & ΔΡΓΩΝ  

Γ/ΝΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ     

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ               Πποϋπολογισμόρ : 9.920,00 €(ζπκπεξ/λνπ ΦΠΑ 24%)                                                                                                                    

                                                                                     Cpv: 42415110-2 
Σαρ.Γ/λζε      : Ι.Οδόο 151 

Σαρ. Κώδηθαο : 122 41 

Πιεξνθνξίεο : Νίθνο Κάγθαο 

Σειέθσλν      : 210 3402535 

Email             : n.kagkas@athens.gr 

  

ΤΕΧΝΙΚΗΕΚΘΕΣΗ 

Η παξνύζα  αθνξά ηελ πξνκήζεηα  Ηιεθηξνθίλεηνπ Πεξνλνθόξνπ Αλπςσηηθνύ Μεραλήκαηνο πεδνύ 

ρεηξηζηή. Η πξνκήζεηα  θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ  αληηκεηώπηζε ησλ εμαηξεηηθώλ θαη επεηγνπζώλ 

αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο- Αλαθύθισζεο γηα ηελ παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ησλ κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ γάιαθηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο γηα 

ηε  δηαρείξηζε πιηθώλ, όπσο θσηνηππηθό ραξηί Α3 θαη Α4 γηα όιεο ηηο Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ ηα νπνία 

πξέπεη λα απνζεθεύνληαη, όπσο θαη πιηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ησλ 

δεκνηηθώλ θηηξίσλ αξκνδηόηεηάο καο, ηα νπνία παξαιακβάλνληαη ζε παιέηεο. 

Σν Ηιεθηξνθίλεην Πεξνλνθόξν Αλπςσηηθό Μεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο 

θαηλνύξγην. Σν πξνζθεξόκελν κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη λα πιεξνί ηελ νδεγία 

κεραλεκάησλ 98/37/ΔC θαζώο θαη ηελ νδεγία 89/336/EEC πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο. Ο αλάδνρνο 

ζα παξέρεη εγγύεζε  θαιήο ιεηηνπξγίαο  γηα 1 (έλα) έηνο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ.  

Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη πιήξεο θαη νξγαλσκέλν θηλεηό ζπλεξγείν κε εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο γηα ηελ 

ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ πξνζθεξόκελνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλε απνζήθε κε 

δηαξθή παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθώλ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδώζεη ηα Ηιεθηξνθίλεηα Πεξνλνθόξα Αλπςσηηθά Μεραλήκαηα πεδνύ 

ρεηξηζηή εντόρ τπιάντα (30) ημεπών θαη κεηά από ηελ εκεξνκελία  αλάξηεζεο ηεο ύκβαζεο ζην 

ΚΗΜΓΗ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  9.920,00 € (ζπκπεξ/λνπ ΦΠΑ 24%).  

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα βαξύλεη ηηο κε Κ.Α. 

7131.003 Φ20 και Φ30 ζρεηηθέο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.       

                                                                                                                               Αθήνα:  23/06/2020 

        

Ο Σςντάξαρ                      Ο Πποϊστάμενορ τος Τμήματορ               Ο Πποϊστάμενορ τηρ Διεύθςνσηρ 

  Νίθνο Κάγθαο                                 Κώζηαο Γεσξγίνπ                                          Νίθνο Σζάθνο 

  Μερ/γνο Μερ/θνο MSc                                  Μερ/γνο Μερ/θνο                                                        Ηιεθ/γνο Μερ/θνο 
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