ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Εργαλείων και συσκευών
για το συνεργείο των ψυκτικών ».
( Από Κ.Α. 20.6662.47 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2 279,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .
Α∆ΑΜ :
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε ολοκληρωµένες µονάδες σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανόνες της Τέχνης, την Τεχνική Έκθεση και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης και ισχύουν για όλα τα προ
µηθευόµενα είδη και την έκταση τους. Σ' αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την
πλήρη και έγκαιρη παράδοση των υλικών που αναφέρονται.
2. Για κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σχετικής
προµήθειας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση, ή αµφισβήτηση.
3. Πιό ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες.
α. Προµήθειες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων ανεξαίρετα των
υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτοεκφορτώσεις και διακινήσεις µέχρι την πλή
ρη τους παράδοση.
β. Μισθούς ηµεροµίσθια, επιβαρύνσεις για λόγους υπερωριακής εργασίας, ασφαλίσεις κλπ, του ειδικευµένου
και ανειδίκευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας.
γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται, η παραλαβή, η µεταφορά επί τόπου και η επι
στροφή, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, τα λιπαντικά.
δ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετα και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για την εκτέλεση της προ
µήθειας, παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης
του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα.
ε. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιµών από το εργαστήριο του Υ.∆.Ε. και όπου αυτές
απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
στ. Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες καταµετρή
σεων, συντάξεις επιµετρήσεων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ.
ζ. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων, γενικά έξοδα και κρατήσεις,
φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ., καθώς και το όφελος του προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός αυτορυθµι
ζόµενου εκχειλωτικού, µε ειδικό µηχανισµό κατακράτησης. για σωλήνες οπουδήποτε διάστασης από 3/16''
έως 5/8΄'', όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (36,60€ ).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός αυτορυθµι
ζόµενου εκχειλωτικού, µε ειδικό µηχανισµό κατακράτησης για σωλήνες 7 διαστάσεων από 3/16'' έως 5/8΄'' και
µε δυνατότητα επικέντρωσης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Τριάντα δυο ευρώ και πενήντα λεπτά (32,50 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός εκτονω
τικού εκχειλωτικού, µε ειδικό µηχανισµό κατακράτησης. για σωλήνες 9 διαστάσεων από 1/8'' έως 3/4΄'',
όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Εβδοµήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (73,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας αυτορυθµι
ζόµενης καστάνιας από 13-19 mm, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτά (20,30 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µίας αυτορυθµι
ζόµενης καστάνιας από 17-24 mm, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου Είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (24,40 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ποτηροτρύ
πανου αποσπώµενου για µπετό µε πιλότο και στέλεχος SDS plus, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και
τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (97,60 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός σετ ποτη
ροτρύπανα HSS 6 τεµαχίων κατάλληλα για ξύλο και µέταλλο, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Πενήντα δυο ευρώ και ενενήντα λεπτά (52,90 € ).
ΑΡΘΡΟ 8ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός σετ ζουµ
πάδων για εκτόνωση χαλκοσωλήνων 5 τεµαχίων από 1/4 έως 5/8, όπως περιγράφονται στη Τεχνική Έκθεση

και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου (σετ) : Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (22,80€).

ΑΡΘΡΟ 9ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός πριτσινα
δόρου που δέχεται πριτσίνια αλουµινίου 2-3-4-5mm διάµετρο κεφαλής, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκ
θεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.Τιµή ενός τεµαχίου:Είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (24,40 € ).
ΑΡΘΡΟ 10ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ανταλλακτι
κού άξονα και πείρου για εκτονωτικό,όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (9,80 € ).
ΑΡΘΡΟ 11ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας πεταλούδας
άξονα εκτονωτικού, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: ∆εκαέξη ευρώ και είκοσι λεπτά (16,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 12ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µίας ανταλλακτι
κής κάνης για µηχανισµό προπανίου, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (80,20 € ).
ΑΡΘΡΟ 13ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ψεκαστήρα
προπιέσεως, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (48,80 € ).
ΑΡΘΡΟ 14ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός µηχανισµού
προπανίου µε 2 κάνες περιστρεφόµενες, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώ
σεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Εκατόν ογδόντα ευρώ ( 180,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 15ο.
Για τη προµήθεια,µεταφορά και παράδοση,µετά από έλεγχο,στις αποθήκες του ∆ήµου µας,µίας σύριγγας
αναρρόφησης λαδιού 560 gr, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Είκοσι ευρώ και δέκα λεπτά (20,10 € ).
ΑΡΘΡΟ 16ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ηλεκτρι
κού γωνιακού λειαντήρα, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: ∆ιακόσια πενήντα ευρώ ( 250,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 17ο.

Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ηλεκτροσυγκόλ
λησης inverter 160A, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Τριακόσια πενήντα ευρώ ( 350,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 18ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, µιας ηλεκτρονι
κής µάσκας αυτόµατης σκίασης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: ∆ιακόσια πενήντα ευρώ ( 250,00 € ).
Πειραιάς, 28/ 04 / 2015.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Εργαλείων και συσκευών
για το συνεργείο των ψυκτικών ».
( Από Κ.Α. 20.6662.47 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2 279,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .
Α∆ΑΜ :15REQ002818099/03-06-2015

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής.
Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται, η προµήθεια εργαλείων και συσκευών για την επισ
κευή µηχανηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συ
νολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 2.279,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 23% .
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στην µελέτη της Υπηρεσίας.
Τα είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου για έλεγχο και δοκιµή.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν:
α) Νόµος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
β) Νόµος 2286 / 95.
γ) Νόµος 2362 / 95 αρ.83.
δ) Υπουργική απόφαση 35130/739/ ΦΕΚ Β’ 1291/10.
ε) Υπουργική απόφαση 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
γ) Το τιµολόγιο.
δ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο Χρέωση πιστώσεων.
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων ΚΑ 20 6662.47 του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το έτος 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, είναι έγγραφες και µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία µε
οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
και οι προσφορές που υποβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.Κατά την αποσφράγιση των προσφο
ρών το αρµόδιο όργανο ακόµη και αν αυτό είναι το ίδιο και για την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωµένο
να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφο
ρά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η
δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρ
χουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προ
σφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυ

ξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε ενώπιον της,
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη της διενέρ
γειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακή
ρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περί
πτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι θα πρέ
πει να δηλώνουν χρόνο εγγύησης που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα έτος καθώς και χρόνο συν
τήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρία χρόνια. Επίσης είναι
αυτονόητο ότι οι προσφέροντες µπορούν να προσφέρουν από ένα µέχρι όλα από τα ζητούµενα είδη.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος προσκόµισης σε τµηµατική παραγγελία.
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να προσκοµί
σει τα υλικά από την έγγραφη ειδοποίηση του, ορίζεται σε (30) τριάντα ηµέρες, σε χώρο που θα υποδειχθεί
από την Υπηρεσία µας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία, που εκτελεί την
προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτί
θεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόµι
ση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικ
τικό (∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο), θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται
η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προς
κοµίστηκε. Η παράδοση θα γίνει κατόπιν δοκιµής των υλικών σε λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύµβασης –Εγγύηση.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δε
κα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβα
σης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας της προµήθειας για ένα έτος. Το
ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προς
κοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 8ο Έλεγχοι-∆οκιµές.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε το
υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, µε µακροσκοπικό έλεγχο, µε µηχανική εξέταση,
µε πρακτική δοκιµασία. Η προµήθεια θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης και
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή υλικών- Ποινική ρήτρα.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης
των υλικών, από επιτροπή που συστήνεται από τον ∆ήµο και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδια
γραφών της τεχνικής περιγραφής της µελέτης.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών πα
ράδοσης των υλικών, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής
Απόφασης 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) και είναι 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδό
θηκε εκπρόθεσµα, για υπέρβαση ως το ½ του προβλεποµένου χρόνου παράδοσης και 5% για µεγαλύτερη υπέρ
βαση. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει
αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών.
Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέ
λεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 10ο Ευθύνες του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των
προµηθευοµένων υλικών στις αποθήκες του ∆ήµου µε δικά του µεταφορικά µέσα. Σε καµία περίπτωση δεν
επιβαρύνεται η υπηρεσία µε έξοδα µεταφοράς φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. Σε περίπτωση µεταφοράς υλικών σε

δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχο
φόρα και πεζούς. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσω
πικού, του αναδόχου ή άλλου µέχρι στις παρουσίασης αυτών στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την
διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µε
λέτης.
ΑΡΘΡΟ 12ο Πρωτόκολλα Παραλαβής Υλικών.
Η τήρηση φακέλου έργου καταµέτρησης υλικών και το ηµερολόγιο εργασιών θα τηρούνται µε µέριµνα της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας µε εφαρµογή του 11389 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ, ΕΚ 185/23-3-1993.
ΑΡΘΡΟ 13ο Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑ∆ΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ
επιβαρύνει το ∆ήµο.
Πειραιάς, 28/ 04 / 2015.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Εργαλείων και συσκευών

για το συνεργείο των ψυκτικών ».
( Από Κ.Α. 20.6662.47 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2 279,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 % .
Α∆ΑΜ :

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Η.

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια διαφόρων ειδών εργαλείων και συσκευών για την επισκευή
των µηχανηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολι
κό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 2 279,00€ επί πλέον Φ.Π.Α.23%.
Η ανωτέρω µελέτη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 µε Κ.Α 20 6662.47. Τα ανταλ
λακτικά,υλικά κλπ θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου και µετά από έλεγχο και δοκιµή Θα γίνει µία επί
δειξη λειτουργίας όπου απαιτείται. Τα προµηθευόµενα είδη θα είναι καινούργια, γνωστού και ευφήµου εργο
στασίου, αναγνωρισµένου κατά ISO. Θα έχουν σήµα συµµόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα CE, EN, DIN,
ΕΛΟΤ κ.λ.π. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους τουλάχιστον καθώς και εγγύηση
επισκευής συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για τρία (3)τουλάχιστον χρόνια. Θα συνοδεύονται από
εγχειρίδιο χρήσης.
ΑΡΘΡΟ 1ο. Εκχειλωτικό από 3/16’’ έως και 5/8’’.
Εκχειλωτικό 195 FC τύπου imperial ή ισοδύναµό του.
Εκχειλώνει 7 διαστάσεις σωληνώσεων από 3/16’’ έως και 5/8’’. Στιβαρή κατασκευή, δυνατό σφίξιµο της σω
λήνας µε κατασκευή για αποφυγή γλιστρήµατος, δυνατότητα επικέντρωσης του κώνου και τέτοια κατασκευή
του, ώστε να απαιτεί λιγότερη προσπάθεια κατά την εκχείλωση.
ΑΡΘΡΟ 2ο. Εκχειλωτικό µηχανισµό κατακράτησης της σωλήνας .
Εκχειλωτικό 525 F τύπου imperial ή ισοδύναµό του.
Εκχειλωτικό. µοναδικό, αυτορυθµιζόµενο, µε ειδικό µηχανισµό κατακράτησης της σωλήνας, επιτρέπει εκχει
λώσεις οποιασδήποτε διάστασης, από 3/16’’ έως 5/8’’ (4,7-16 mm) σε µετρικό σύστηµα αλλά και σε ίντζα.
Πρωτοποριακό µε σχεδιασµό ενός ανοίγµατος, είναι πιο στιβαρό και πιο εύκολο στη χρήση από οποιοδήποτε
άλλη, πολλαπλών ανοιγµάτων πλάκα εκχείλωσης. Μεγάλο χερούλι του καβαλάρη για καλύτερη περιστροφή
και ενσωµατωµένη ξύστρα στον κώνο, δηµιουργούν την τελειότερη εκχείλωση από οποιοδήποτε άλλο εκχει
λωτικό.
ΑΡΘΡΟ 3ο. Εκχειλωτικό και εκτονωτικό 9 διαστάσεων από 1/8’’ έως και 3/4’’.
Εκχειλωτικό 275 F τύπου imperial ή ισοδύναµό του.
Εκχειλωτικό και εκτονωτικό. Γρήγορη η µετατροπή του, ιδανικό για χρήσεις σε δύσκολες περιοχές. ∆ύο πλά
κες που καλύπτουν 9 διαστάσεις από 1/8’’ έως και 3/4’’. ∆ιατίθεται µε καβαλάρη µε ρακόρ, κώνο και 4 πολλα
πλά εκτονωτικά βύσµατα. Σε πλαστική κασετίνα µεταφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο. Αυτορυθµιζόµενη καστάνια.
Τύπου stanley ή ισοδυνάµου αυτής.
Αυτορυθµιζόµενη καστάνια διαστάσεων από 13 mm έως 19 mm µε επιφάνεια από Convex για να προστα
τεύει το παξιµάδι από φθορές, για σφίξιµο και λύσιµο χωρίς την αποµάκρυνση του κλειδιού από το παξιµάδι.

ΑΡΘΡΟ 5ο. Αυτορυθµιζόµενη καστάνια
Τύπου stanley ή ισοδυνάµου αυτής.

Αυτορυθµιζόµενη καστάνια διαστάσεων από 17 mm έως 24 mm, µε επιφάνεια από Convex για να προστα
τεύει το παξιµάδι από φθορές,για σφίξιµο και λύσιµο χωρίς την αποµάκρυνση του κλειδιού από το παξιµάδι.
ΑΡΘΡΟ 6ο. Ποτηροτρύπανο αποσπώµενο για µπετόν.
Ποτηροτρύπανο αποσπώµενο για µπετόν µε πιλότο και στέλεχος SDS plus.Κατασκευασµένο από χρωµονι
κελοµολυβδούχο χάλυβα. ∆ιάτρηση και µε κρούση. Κατάλληλο για διάτρηση τούβλου, πέτρας, µπετόν, ελα
φρά οπλισµένου σκυροδέµατος, κεραµικών υλικών κλπ. Αριθµός βιντιών καρβιδίου : 6.
Αποτελείται από στέλεχος µήκους 50 cm, τρυπάνι οδηγό 10mm, καµπάνα µε 6 βίντια διαµέτρου55 mm.
ΑΡΘΡΟ 7ο. Σετ ποτηροτρύπανα .
Σετ ποτηροτρύπανα τύπου MAKITA ή ισοδυνάµου των 6 τεµαχίων, µε ποτήρια 19–22–29–38–44–57 mm,
µε αντάπτορες για τσοκ και SDS PLUS, µε κεντραδόρο τρυπάνι, κατάλληλο για ξύλο και µέταλλο σε πρακτι
κό βαλιτσάκι µεταφοράς.
ΑΡΘΡΟ 8ο. Σετ ζουµπάδων.
Σετ ζουµπάδων εκτόνωσης για εκτονώσεις χαλκοσωλήνων µε χτύπηµα. Αµερικάνικης προέλευσης που απο
τελείται από τα εξής νούµερα: 1/4’’ – 5/16’’ –3/8’’–1/2’’–5/8’’
ΑΡΘΡΟ 9ο. Πριτσιναδόρος χειρός, βαρέως τύπου.
Πριτσιναδόρος χειρός, βαρέως τύπου, τύπου Stanley MRSS ή ισοδύναµο αυτού για τυφλά πριτσίνια αλουµι
νίου, κατάλληλος για επαγγελµατικές εργασίες µε λαβές µε πλαστική επένδυση για πιο ξεκούραστο κράτηµα.
∆έχεται πριτσίνια αλουµινίου 2-3-4-5 mm διάµετρο κεφαλής και να παραδίδεται µε 4 ακροφύσια και µε κλει
δί αλλαγής.
ΑΡΘΡΟ 10ο. Ανταλλακτικός άξονας και πείρος για εκτονωτικό.
Ανταλλακτικός άξονας και πείρος για εκτονωτικό, τύπου imperial 195 FC
ΑΡΘΡΟ 11ο Πεταλούδα άξονα εκτονωτικού.
Πεταλούδα άξονα εκτονωτικού, τύπου imperial 195 FC
ΑΡΘΡΟ 12ο. Ανταλλακτική κάνη για µηχανισµό προπανίου.
Ανταλλακτική κάνη για µηχανισµό προπανίου τύπου turbotorch stk-9
ΑΡΘΡΟ 13ο. Ψεκαστήρας προπιέσεως.
Ψεκαστήρας προπιέσεως τύπου Gloria prima 5 Type 39TE ή ισοδύναµη αυτής χωρητικότητας 5 λίτρων, σχε
διασµένο για µέγιστη πίεση 3bar να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας που να µειώνει άµεσα την πίεση όποτε χρειά
ζεται για λόγους ασφαλείας. Χάρη στο δείκτη στάθµης γνωρίζετε ανά πάσα στιγµή την ποσότητα χωρίς να
χρειάζεται να ανοίξετε το ψεκαστικό. Να έχει εργονοµική λαβή σε σχήµα D, η χρήση της αντλίας του ψεκα
στικού πίεσης είναι πολύ εύκολη. Με σπαστό πιστόλι ψεκασµού και πρακτική σκανδάλη µε ενεργοποίηση
κλειδώµατος και ιµάντα ώµου για άνετη χρήση. ∆οχείο από ανθεκτικό πλαστικό µε εδικά σχεδιασµένο ευρύ
στόµιο πλήρωσης. Μαζί µε set ανταλλακτικά λαστιχάκια. Το ύψος µε την λαβή να είναι µέχρι 52 cm και η
περίµετρος φιάλης µεχρι 56 cm.

ΑΡΘΡΟ 14ο. Μηχανισµός προπανίου.

Μηχανισµός προπανίου τύπου turbotorch ή ισοδύναµο αυτού µε δύο κάνες µε τα παρακάτω ενδεικτικά χα
ρακτηριστικά: Κεφαλές µε περιστρεφόµενα στόµια 360’ κατάλληλο για φιάλες προπανίου και αναπτύσσει
θερµότητα έως & 2400΄
ΑΡΘΡΟ 15ο. Σύριγγα αναρρόφησης λαδιού.
Σύριγγα αναρρόφησης λαδιού 560 gr
ΑΡΘΡΟ 16ο Ηλεκτρικός γωνιακός λειαντήρας 1300 W
Ηλεκτρικός γωνιακός λειαντήρας µε ονοµαστική ισχύ 1300W,αριθµός στροφών χωρίς φορτίο 2800-11500min-1 .
Αποδιδόµενη ισχύς 700W σπείρωµα άξονα λείανσης Μ 14, διάµετρος δίσκου 125mm, λαστιχένιος δίσκος
λείανσης 125mm ποτηροειδής βούρτσα 75mm, µήκος 297mm και ύψος 103mm βάρος 2,3kg. Mεγάλη πρόο
δος της εργασίας χάρη στον ισχυρό κινητήρα 1300W µε σύστηµα constant electronic. Mεγάλη διάρκεια
ζωής χάρη στους κινητήρες µε άµεση ψύξη,προστασία υπερφόρτωσης και µεγάλο χρόνο αντοχής των κινη
τήρων.Πρωτοπόρος προστασία χρήστη χάρη στο kickback stop, στην προστασία από επανεκκίνηση, στον
προφυλακτήρα µε ασφάλεια περιστροφής και στην µείωση των κραδασµών. Βελτιστοποιηµένη οδήγηση του
αέρα και βελτιωµένη προστασία από την σκόνη.Εύχρηστος χάρη στο λεπτό περίβληµα.Προεπιλογή αριθµού
στροφών 6 βαθµίδων για διαφορετικά υλικά . Πρόσθετη χειρολαβή µε vibration control µε 40% µείωση των
κραδασµών για ξεκούραστη εργασία .Οµαλό ξεκίνηµα και περιορισµός του ρεύµατος εκκίνη σης. Κεφαλη
κιβωτίου µετάδοσης (µειωτήρα ) περιστρεφόµενη σε βήµατα των 90°. Χειρολαβή τοποθετη µένη αριστερά
κ δεξιά. Μεγάλο κουµπί κλειδώµατος του άξονα για απλή και γρήγορη αλλαγή του εξαρτή µατος.
Παραδίδεται µε γαντζόκλειδο,παξιµάδι σύσφιξης,προφυλακτήρα, πρόσθετη χειρολαβή µε vidration control,
φλάντζα υποδοχής .
ΑΡΘΡΟ 17ο Ηλεκτροκολληση inverter 160A.
Τύπος pro avc 161, απόδοση (35% 40°C ) 160Α, ισχύς (KVA)7.1 ρεύµα συγκόλλησης 10-160Α,τάση 230V,
ηλεκτρόδιο max-(mm) 3.25-(4) βαθµός προστασίας IP 21 βάρος 5,2(kg).
Η νέα σειρά inverter είναι νέας γενιάς –τεχνολογίας 1GBT. Κατασκευάζονται µε της πιο σύγχρονες µεθό
δους και αποτελούν ένα µοναδικό συνδυασµό υψηλών επιδόσεων µε σύγχρονο design. Aπευθύνονται σε κά
θε επαγγελµατία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κοµψό µε της υψηλότερες αποδόσεις και εύκολο
ξεκίνηµα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές, σταθερό ρεύµα συγκόλλησης για οµοιόµορφη ραφή .
Τα inverter είναι εξοπλισµένα µε Hot-Start, Anti –stick, Arc -force, Lift –Arc,V.R.D.για άνετη,γρήγορη και
οµοιόµορφη συγκόλληση .
ΑΡΘΡΟ 18ο Αυτόµατη µάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης
Mάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης µε αυτόµατη έναρξη και παύση λειτουργίας κατάλληλη για ξεκούραστη και
για µεγάλες περιόδους συγκόλλησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Οπτικό πεδίο 98X43mm
∆ιαστάσεις φίλτρου : 110Χ90Χ9mm
Προστασία από υπεριώδη υπέρυθρη : UV/IR DIN 16
Ρύθµιση σκίασης: αυτόµατη.
Λειτουργία µε φωτοκύτταρο
Αυτόµατο ΟΝ/OFF
Χρόνος σκίασης : 0,0003 sec
Ρύθµιση για επαναφορά : 0,25-0,35 sec
Θερµοκρασία λειτουργίας : -5° C - + 55° C
Βάρος 0,435 kg

ΑΡΘΡΟ 19ο. Αντιτριβικό µοτέρ.
Το αντιτριβικό τύπου superdynamic ή ισοδύναµο αυτού να προστατεύει για 2500 ώρες λειτουργίας τους κινη
τήρες. Είναι ένα προσθετικό κινητήρα που παρέχει την µείωση τριβής, θορύβου και θερµοκρασίας τη µείωση
φθοράς να φτάνει έως 44%. Να έχει αύξηση στη απόδοση έως και 18%. Να εµποδίζει το κόλληµα των µεταλ
λικών εξαρτηµάτων.
Να βελτιώνει µε πέντε µηχανισµούς τις τριβόµενες µεταλλικές επιφάνειες :
α) ∆ηµιουργία ηλεκτροχηµικής οριακής µεµβράνης µέσω ιονισµού.
β) Οργανοµεταλλική αντικατάσταση των αντιδρώντων επί των µεταλλικών επιφανειών.
γ) ∆ηµιουργία χηµικών δακτυλίων οξειδωτικών οξέων καθαρισµού & σταµάτηµα διάβρωσης,από τα οξέα των
λιπαντικών
δ) Βελτίωση της οµαλότητας της επιφάνειας και λείανση των ανωµαλιών.
ε) Επανασκλήρυνση των αρχικών µεταλλικών επιφανειών οι οποίες ήρθαν σε επαφή.
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε πρόσθεση 5 έως 10% στο λιπαντικό της προτίµησης σας. Το λι
παντικό απλώς µεταφέρει τα συστατικά του στην εσωτερική επιφάνεια του κινητήρα όπου θα γίνουν οι ηλεκτ
ρο χηµικές αντιδράσεις & αµέσως µε το κρύωµα του κινητήρα οι φυσικοί νόµοι δηµιουργούν την οριακή µε
µβράνη που περιγράψαµε.
Η διάρκεια ζωής της οριακής µεµβράνης να είναι µέχρι 2500 ώρες λειτουργίας. Το λιπαντικό αντικαθίσταται
κανονικά όπως προβλέπεται.
Να συνεργάζεται µε όλα τα λιπαντικά να µην περιέχει teflon. PTFE, γραφίτη, µόλυβδο ή ενώσεις του.
Να µην είναι τοξικό. Και να είναι σε συσκευασία των 200 ml
Πειραιάς, 28/ 04 / 2015.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

Ο O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ
Λ ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Θ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

Γ. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " Εργαλείων και συσκευών
για το συνεργείο των ψυκτικών ".
Από Κ.Α.20 6662.47
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2 279,00 €
επί πλέον Φ . Π . Α . 23 %.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Α/Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟΥ.

ΜΟΝΑ ΠΟΣΟΤΗ
Σ
Σ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αυτορυθµιζόµενο εκχειλωτικό, µε ειδικό
µηχανισµό κατακράτησης για σωλήνες
οποιασδήποτε διάστασης από 3/16'' έως
5/8'', όπως περιγράφεται στην Τεχνική
Έκθεση και την Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΤΕΜ

1,00

36,60

36,60

2

Αυτορυθµιζόµενο εκχειλωτικό, µε ειδικό
µηχανισµό κατακράτησης για σωλήνες
επτά διαστάσεων από 3/16'' έως 5/8'' και µε
δυνατότητα επικέντρωσης, όπως πε
ριγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και την
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

''

1,00

32,50

32,50

3

Εκτονωτικό εκχειλωτικό, µε ειδικό µηχα
νισµό κατακράτησης για σωλήνες εννέα
διαστάσεων από 1/8'' έως 3/4'' σε θήκη
µεταφοράς, όπως περιγράφεται στην Τεχ
νική Έκθεση και την Συγγραφή Υπο
χρεώσεων.

''

1,00

73,20

73,20

4

Αυτορυθµιζόµενη καστάνια από 13-19mm.

''

1,00

20,30

20,30

5

Αυτορυθµιζόµενη καστάνια από 17-24mm.

''

1,00

24,40

24,40

6

Ποτηροτρύπανο αποσπώµενο µπετού µε
πιλότο και στέλεχος SDS plus.
Σετ ποτηροτρύπανα HSS 6 τεµαχίων κα
τάλληλο για ξύλο και µέταλλο σε βαλι
τσάκι µεταφοράς.

''

1,00

97,60

97,60

''

1,00

52,90

52,90

8

Σετ ζουµπάδων για εκτόνωση χαλκοσω
λήνων 5 τεµαχίων από1/4 έως 5/8.

''

1,00

22,80

22,80

9

Πιρτσιναδόρος δέχεται πιρτσίνια αλουµι
νίου µε διάµετρο κεφαλής 2-5mm.

''

1,00

24,40

24,40

10 Ανταλλακτικός άξονας και πείρος για εκ
τονωτικό.

''

2,00

4,90

9,80

11 Πεταλούδα άξονα εκτονωτικού.

''

2,00

8,10

16,20

7

Α/Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟΥ.

ΜΟΝΑ ΠΟΣΟΤΗ
Σ
Σ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

12 Ανταλλακτική κάννη για µηχανισµό
προπανίου.

''

2,00

40,10

80,20

13 Ψεκαστήρες προπιέσεως

''

10,00

48,80

488,00

14 Μηχανισµός προπανίου µε δύο κάννες
περιστρεφόµενες

''

2,00

90,00

180,00

15 Σύριγγα αναρρόφησης λαδιού 560gr

''

1,00

20,10

20,10

16 Ηλεκτρικός γωνιακός λειαντήρας, όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και
την Συγγραφή Υποχρεώσεων.

''

1,00

250,00

250,00

17 Ηλεκτροκόλληση Inverter 160Α, όπως πε
ριγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και την
Συγγραφή Υποχρεώσεων.

''

1,00

350,00

350,00

18 Ηλεκτρονική µάσκα αυτόµατης σκίασης,
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθε ση
και την Συγγραφή Υποχρεώσεων.

''

2,00

250,00

500,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.279,00

Φ.Π.Α. 23%

524,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.803,17

Πειραιάς 28-04-2015
∆ύο χιλιάδες οκτακοσία τρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά.
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

O ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ
O ∆ΝΤΗΣ

Θ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-

