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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου 

Ταχ. Κώδικας: 411 10 

Πληροφορίες: Ψυχούλης Βασίλειος 

Τηλέφωνο: 2410 575690-91 

Fax: 2410 575096 

E-mail: promam@larissa-dimos.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ενός μηχανήματος πλύσεως και 

απολύμανσης υφασμάτινων επιφανειών, για τις ανάγκες καθαρισμού των εσωτερικών 

επιφανειών (καθίσματα κτλ) των οχημάτων του δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

942,40 € με ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (έτος 2018) και τον Κ.Α.Ε.: 

70.7131.80001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

του Δήμου Λαρισαίων. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση δημάρχου (απευθείας 

ανάθεση αρ. 118 ν. 4412/2016.  Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08.08.2016). 

Η ανάθεση της προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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Άρθρο 1ο … (τόπος - ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) 

Οι προσφορές για την προμήθεια καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα 

θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται (ταχυδρομικώς ή με fax ή με email) στο Δημοτικό 

Αμαξοστάσιο, 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, έως και την Τρίτη 

02/10/2018  και κατά το χρονικό διάστημα από 7:30 π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ. 

Άρθρο 2ο … (υποχρεώσεις μειοδότη/αναδόχου) 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση που αφορά τη μεταφορά και παράδοση του μηχανήματος. Ο 

Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α.  

Άρθρο 3ο … (πληρωμές) 

Η πληρωμή θα γίνει εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα προσκόμισης του 

τιμολογίου. 

Οποιοσδήποτε άλλος όρος που τυχόν θα αναφέρεται στις Οικονομικές Προσφορές 

σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής – εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες 

πιθανές ρήτρες, δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Δήμου 

Λαρισαίων προς τον προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή 

έναντι του Δήμου 

Άρθρο 4ο … (τεχνικές προδιαγραφές) 

Το μηχάνημα να είναι compact σχεδιασμού, με μικρό βάρος (≈ 10 κιλά), να είναι 

εύχρηστο και να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα με το ένα χέρι. 

Να φέρει καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 7 μέτρα. 

Να έχει ενσωματωμένο κάδο νερού ο οποίος να δέχεται το ανάλογο απορρυπαντικό 

και κάδο ακαθάρτων ο οποίος να μπορεί εύκολα να αποσπάται. Οι κάδοι να είναι 

χωρητικότητας τουλάχιστον 6 λίτρα. 

Να φέρει κατάλληλο ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών και εύκαμπτο σωλήνα 

ψεκασμού με ενσωματωμένη τροφοδοσία νερού. 

Να φέρει πρόσθετη προέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα κατά τουλάχιστον 4 m 

Να έχει τη δυνατότητα γρήγορης απορρόφησης (γρήγορο στέγνωμα) των 

ψεκασμένων υγρών στις υφασμάτινες επιφάνειες, ώστε να μπορούν άμεσα να 

χρησιμοποιηθούν.  

Να έχει τη δυνατότητα ψεκασμού τουλάχιστον 1 l/min, με πίεση 1 bar. 
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Η ονομαστική ισχύς της αντλίας και της αναρρόφησης να είναι τουλάχιστον 35W και 

1100W αντίστοιχα. 

Υλικά πρώτης χρήσης: 10 κιλά ειδικό καθαριστικό απορρυπαντικό υφασμάτινων 

επιφανειών και δυο ειδικές αδιάβροχες υφασμάτινες ολόσωμες φόρμες.  

Για το μηχάνημα να προσκομισθεί μαζί με την οικονομική προσφορά και το Τεχνικό 

Φύλλο Πληροφοριών (προδιαγραφές/τεχνικά χαρακτηριστικά) στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 5ο … (παραλαβή μηχανήματος) 

Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο του Δήμου 

Λαρισαίων, 9ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου με έξοδα του αναδόχου. 

Άρθρο 6ο … (ενδεικτικός προϋπολογισμός )   

Πίνακας 1: Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Περιγραφή Ποσότητα 
Ενδεικτική 

Τιµή 
Μονάδας 

Ενδεικτική 
Προϋπ. Αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 
Συνολική 

Προϋπ. Αξία 
(µε ΦΠΑ) 

Μηχάνηµα πλύσεως και 
απολύµανσης 

1 450,00 € 450,00 € 558,00 € 

Προέκταση σπιράλ 4m 1 120,00 € 120,00 € 148,80 € 
Υλικά πρώτης χρήσης (10Kg 
ειδικό απορρυπαντικό, 2 

ειδικές φόρµες) 
1 190,00 € 190,00 € 

24% 

235,60 € 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. 760,00 €   
∆απάνη Φ.Π.Α.  182,40 €  

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη   942,40 € 
 

Λάρισα 25/09/2018 

Συντάχθηκε 

ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
 

Λάρισα 25/09/2018   Λάρισα 25/09/2018 

Ελέγχθηκε   Θεωρήθηκε 

          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
 

 


