
 

                      
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ν. Φιλ/φεια:   8/9/2015  
           NOMOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ              Αριθμ. Πρωτ: 18022 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
                                                                                
                                                                    
                                                                                    
                                                                                                                                                 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
                Διενέργειας  για την εκτέλεση προμήθειας εργασίας   
 

 
         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση εργασίας, < Συντήρηση Αυτοκινούμενου Μηχ/τος κοπής χόρτου & 

Κλαδοθρυματιστή  > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 15/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα  
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049042) 
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
δήμου. 
                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

          

                                                                          ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

            Συντήρηση Αυτοκινούμενου Μηχ/τος κοπής χόρτου & Κλαδοθρυματιστή 



 

 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

 
 

Μηχ/τος κοπής χόρτου Θαμνοκοπτικό τρακτέρ CLIMBER CL 9.16 – CL 9.21  
& του Κλαδοθρυματιστή Pezzolato p.z 150 ( RAM EUROPE) , προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες ξεχορταριάσματος και κλαδεμάτων δένδρων 
από τα συνεργεία του Πρασίνου - Αλσους .  
Η συντήρηση αφορά : 
Α) Καθάρισμα καρμπυρατέρ, αλλαγή λαδιών, έλεγχος ιμάντων, έλεγχος 
υδραυλικού συστήματος κ.λ.π. του Μηχ/τος κοπής χόρτου Θαμνοκοπτικό 
τρακτέρ. 
Β) Έλεγχος – συντήρηση μαχαιριών, έλεγχος – συντήρηση συμπλέκτη, 
έλεγχος – συντήρηση ιμάντων, αλλαγή λαδιών – φίλτρων κ.λ.π.   
Η δαπάνη για την ανωτέρω εργασία, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 
χιλίων  ευρώ (1.000 € ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα 
βαρύνει την υπό Κ.Α: 35.6264.018 πίστωση, του ισχύοντος 
προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί με τη 
συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων: 
1) του Π.Δ. 28/80, 2) το Ν.3731/08 αρθ.20 παρ.13, 3) τη διευκρινιστική 
εγκύκλιο αρ.5/09 Υπ. Εσωτερικών και την υπ΄αριθμ. 29113/2000 απόφαση 
Υπ. Εσωτερικών.  
 
 
 

 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 29/5/15 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA 

 

 
 

ΜΟΓΙΑ  ΜΑΡΙΑ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Δ. Ε. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση 

Αυτοκινούμενου 

Μηχ/τος κοπής χόρτου & 
Κλαδοθρυματιστή 

Α.Μ. 106/2015 
Κ.Α.: 35.6264.018 

ΠΡΟΫΠ: 1.000 € (συμπ. ΦΠΑ ) 

Η μελέτη αυτή αφορά στην συντήρηση του Αυτοκινούμενου 
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