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«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 

Ο Δήμαρχος  Δράμας έχοντας υπόψη: 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

 Διατάξεις της ΥΑ 11389/1993  (Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23-03-1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ 

 Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114 Α’/8-6-2006) – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

 Διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01-02-1995’). 

 Διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 τεύχος Α’). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

 Τια διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Tην υπ αριθμ.665/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας περί έγκρισης 

υποβολής πρότασης για το έργο «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας»  

 Η με αριθμ. πρωτοκόλλου 4548/Α /29-12-2011 ένταξη της πράξης  «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου 

Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ372487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»  

 Διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Ι.160 Α’/08-08-2014 

2. Την 656/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας με την οποία   εγκρίθηκαν οι όροι 

δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η "Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ" σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους. 

 
  

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δράμας (Βερμίου 2 

και 1
ης

 Ιουλίου - αίθουσα διαγωνισμών – 2
ος

 όροφος) στις 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ). 

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Δράμας 

μέχρι την ημέρα και ώρα  της αποσφράγισης των προσφορών με οποιοδήποτε τρόπο, ή θα αποσταλούν 



Διακήρυξη  --  «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Σελίδα 2 
 

στο Δήμο, στη διεύθυνση: Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου   ΤΚ: 66100, Δράμα. Λεπτομέρειες για την υποβολή των 

προσφορών αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Προϋπολογισμός προμήθειας 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 89.152,60 

ευρώ και με το ΦΠΑ (23%) σε 109.657,70 ευρώ, και περιλαμβάνει τα είδη που αναλυτικά αναφέρονται στα 

παραρτήματα Α και Β. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές, κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι 

(προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευομένων εργοστασίων) του δημοπρατούμενου είδους, 

αλλοδαπής προελεύσεως ή εγχώριας κατασκευής, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας, αποδεικνυόμενης 

της ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. Οι εταιρείες κατασκευής (εγχώριες και του 

εξωτερικού) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για σχεδιασμό και κατασκευή των 

προσφερομένων ειδών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο του εξοπλισμού ή για 

ομάδα(ες) αυτού, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα εξοπλισμού (παράρτημα Α). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά στο άρθρο 8 περιγράφεται. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43 παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Για φυσικά 

πρόσωπα για τον επιχειρηματία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο).  

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 

από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, 

προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την 

άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 

χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.    

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη   ανάλογη διαδικασία . 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), για όλα τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους καθώς και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
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6. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης  και των  

προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και ειδικά ότι η προσφορά του ισχύει για 

διάστημα 180 ημερών. 

7. Δήλωση ότι  αναλαμβάνει   να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας  τα υπό προμήθεια είδη  

στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία, σε προθεσμία εξήντα  (60) ημερών από 

της υπογραφής της σύμβασης. 

8. Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων  ειδών με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

9. Δήλωση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθεί το  υπό προμήθεια είδος 

και τον τόπο εγκατάστασής του. 

10.  Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό 

τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν  δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου ή των 

εργοστασίων στο/α οποίο/α θα κατασκευαστούν τα υλικά,   στην οποία  θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον 

διαγωνιζόμενο  

11.   Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή ή των  κατασκευαστών    

12.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα δεχθεί (αν απαιτηθεί) επίσκεψη της επιτροπής στις 

(εγχώριες) εγκαταστάσεις κατασκευής, αναλαμβάνοντας τα απαιτούμενα έξοδα (όπως αυτά ορίζονται 

στις διατάξεις του σχετικού νόμου περί μετακινήσεων δημ. Υπαλλήλων)  

13.  Κατάσταση παραδόσεων ομοίων προμηθειών  σε φορείς  του Δημοσίου  για την τελευταία τριετία. 

Στην κατάσταση προμηθειών πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο φορέας του Δημοσίου, η 

χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που προμηθεύτηκαν. 

14. Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα προσκομίσει εντός τριών (3) ημερών από της έγγραφης 

ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού (αν απαιτηθεί), δείγμα από οποιοδήποτε προς προμήθεια 

είδος πανομοιότυπο με το προσφερόμενο στο διαγωνισμό  

15.   Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με δέσμευσή του για προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα 

και την αντιμετώπιση των αναγκών service (για όσα είδη απαιτείται) για τουλάχιστον 5 έτη. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.   

Τα στοιχεία για την εγκατάσταση και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού θα επισυναφθούν στην 

υπεύθυνη δήλωση. 

16. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού 

είναι  κατ’ ελάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού είναι 60 

ημέρες κατά μέγιστον. 

17. ‘Όλα τα κατά νόμον και περίπτωση νομιμοποιητικά της συμμετοχής τους έγγραφα (π.χ. πρακτικό 

συνεδρίασης Δ.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και τροποποιήσεις του για νομικά πρόσωπα κλπ) 

18.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή 

ανά ομάδα(ες) εξοπλισμού, καθορίζοντάς την(τις)  και ότι η οικονομική του προσφορά (με το ΦΠΑ) 

δεν υπερβαίνει το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συνόλου ή ομάδας(ων). 

 

  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Ισχύς στοιχείων 

Τα στοιχεία της προμήθειας (τεύχη της μελέτης και προσφοράς), και οι περιεχόμενοι σ' αυτά όροι 

αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των παραπάνω στοιχείων (τευχών και όρων) μεταξύ 

τους, υπερισχύουν, ως προς το περιεχόμενο και την ερμηνεία, με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 

α. Το συμφωνητικό προμήθειας  

β.  Η διακήρυξη της δημοπρασίας  

γ.  Το τιμολόγιο της μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) 

δ.  Ο προϋπολογισμός της μελέτης 
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ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, συναρμολόγησης, τοποθέτησης,  

καθαρισμού, απομάκρυνσης των υλικών συσκευασίας,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού. 

Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων βαρύνει τον προμηθευτή. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του προμηθευτή πέραν του 

αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

 Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει το Δήμο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Χρόνος ισχύος προσφορών 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εάν αυτό ζητηθεί.  

      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

             Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της, κατ΄ ανώτατο   χρονικό διάστημα εξ (6) μηνών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ως άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ 

 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

(σύμφωνα με την παρ. 1
α
 του άρθρου 157 του Ν. 4281/08-08-2014) επί της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ των ειδών που προσφέρει, στρογγυλευμένη προς τα πάνω σε ακέραιο ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή Τ.Π.Δ.   

 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.  Την ημερομηνία έκδοσης 

2.  Τον εκδότη 

3.  Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (Δήμος Δράμας). 

4.  Τον αριθμό της εγγύησης 

5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7.  Τη σχετική δημοσίευση της περίληψης  διακήρυξης (αριθμ. πρωτοκόλλου) και την ημερομηνία 

διαγωνισμού. 

8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως ή διζήσεως. 

9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3)  ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον αναφέρει ημερομηνία λήξης 

της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα ημέρες (30) μετά τη λήξη του χρόνου 

της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 210 ημέρες συνολικά. 
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12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα 

πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία  λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης όλα τα 

δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου, τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλώσεις 

κατασκευαστών, προδιαγραφές κλπ), εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως 

μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τους φακέλους  

συμμετοχής σε αυτόν  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

2. Οι προσφορές μπορεί να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού και ώρα 09.30’ – 

10.00’ της ημέρας του διαγωνισμού 

3. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο (ταχυδρομείο, courier κλπ) και παραλαμβάνονται με πρωτοκόλληση του σχετικού εντύπου 

υποβολής προσφοράς (αίτηση), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

        4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) 

γ) Ο αριθμός της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που 

αναφέρεται στην εφημερίδα)  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

        5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ελέγχει τη συμμόρφωση των 

διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης, όσον αφορά τα τυπικά 

δικαιολογητικά. 

       6. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο 

σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που 

υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 

σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

        Στον  κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 

σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

        Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

           Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

       7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.   Εάν υπάρχει στην 

προσφορά 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 αυτήν. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

επιτροπής διαγωνισμού. 
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       8. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 

εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται από τον 

προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ'  

όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

       9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

     10. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

     11. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων ειδών γίνονται δεκτές, αρκεί να καλύπτουν το σύνολο 

των ειδών μιας τουλάχιστον ομάδας.  

     12. Στη δημοπρασία δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες, 

όπως επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του όποιος εκπροσωπεί συμμετέχουσα 

εταιρεία ή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταίρος της. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κατά τα 

παραπάνω πολλαπλές προσφορές αποκλείονται, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι τις αποσύρουν όλες, εκτός από 

μία. 

      13. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση 

αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η 

επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι 

οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Μαζί με τον φάκελο οικονομικής προσφοράς 

επιστρέφονται και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία της προσφοράς.  Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν 

και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους,   οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν 

μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την 

υποβολή τους.  Προσφορά που θα κριθεί από την επιτροπή ως εντελώς ελλιπής ή ασαφής ή προσφορά για 

την οποία δεν θα παρασχεθούν από τον διαγωνιζόμενο μέσα στην ταχθείσα προθεσμία οι παραπάνω 

διευκρινίσεις, χαρακτηρίζονται από την επιτροπή απορριπτέα στο στάδιο αυτό. 

      14. Κατά τη διαδικασία, αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή στο διαγωνισμό συναγωνιζόμενοι 

των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνεται ότι δεν πληρούν τις αρχές της τεχνικής ή της επιστήμης. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή των προδιαγραφών ή της ΕΣΥ, 

καλούνται οι συναγωνιζόμενοι που τις παρουσιάζουν να δώσουν εγγράφως, μέσα σε συγκεκριμένη 

προθεσμία, όλα τα στοιχεία για την υποστήριξη των αποκλίσεων, τα οποία όταν υποβληθούν εμπρόθεσμα, 

λαμβάνονται υπ' όψη από την επιτροπή για την τελική κρίση. 

15. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κριθεί μετά από τη διαπίστωση που θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ, ότι οι τεχνικές προσφορές των 

διαγωνιζομένων καλύπτουν τις απαιτήσεις του κυρίου της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στα τεύχη 

της μελέτης. 

16. Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισμού μπορεί να υποβληθούν: 

- Κατά της διακήρυξης, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, συνυπολογιζομένων των ημερομηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα. 

- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν,  

μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, κατατίθενται στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη δημαρχιακή επιτροπή, η οποία αποφαίνεται 

τελικά. 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
 -  Προθεσμίες  - παραλαβή τευχών 

 - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 20 τουλάχιστον ημέρες μετά από τη δημοσίευση της περίληψης 

διακήρυξης  στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 -Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται από τους αιτούντες μέχρι έξι (6) το πολύ ημέρες πριν 

από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (μη προσμετρουμένης). 

Τα τεύχη παρέχονται μέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Επίσης τα τεύχη μπορούν να αποκτηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας (www.dimos-

dramas.gr) και από την «Διαύγεια» 

- Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και διευκρινίσεις, 

εφόσον αυτές ζητηθούν εμπρόθεσμα, παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες  πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών (μη προσμετρουμένης). Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται μέσα σε 

τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο   

  Αποσφράγιση προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη 

            Όλη η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και ανακοίνωσης του αποτελέσματος θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19   του ΕΚΠΟΤΑ. 

 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την δημοσιευθείσα 

περίληψη της διακήρυξης.   

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν 

αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  είναι 

σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης, να προσκομισθεί (αν κριθεί απαραίτητο) δείγμα 

απολύτως όμοιο με το προσφερόμενο και να ελεγχθεί και να γίνει η πιθανή απόρριψη των προσφορών που 

δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

   2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.    

           3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών  και (πιθανόν)  του(ων) 

δείγματος(ων), ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες  οι προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό και 

καλούνται οι διαγωνιζόμενοι για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

          4. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

 5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών, τεχνικών και οικονομικών) 

δικαιούνται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς τους 

με τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως: 

- η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

- ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 

- η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές, για όμοια ή παρεμφερή υλικά. 

        Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους,  και προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή. 
 
 
 
 
 

http://www.dimos-dramas.gr/
http://www.dimos-dramas.gr/
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 ΑΡΘΡΟ 14ο  

  Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 

Η κατακύρωση της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, (ίσης με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, 

χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/08-08-2014).  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις κατά τον χρόνο του διαγωνισμού τα έξοδα 

δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από  γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  με τις νόμιμες γι' 

αυτόν συνέπειες. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο   

  Δασμοί – Τέλη – Φόροι - Δικαιώματα 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών 

κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε πάντως οικονομική 

επιβάρυνση μέχρι και την τοποθέτηση και παράδοση των υλικών στη θέση εγκατάστασής τους,  βαρύνει τον 

ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ που καταβάλλεται από τον Δήμο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  Πληρωμή 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πιστώσεις ΕΣΠΑ.. 

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. 

          Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

πρώτου του ν.4152/2013.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 
 

   ΑΡΘΡΟ 17ο   

  Δημοσίευση 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων), στον ελληνικό τύπο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη Διαύγεια.  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163
 
Α’/04-09-

2009). 
 
                                                   
 
 

         Δράμας, 22 Σεπτεμβρίου 2014 
  

                                                                                             Ο Δήμαρχος Δράμας  

 

 

 

 

                                                                 Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                «Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ»  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο  1
ο
 : Αντικείμενο προμήθειας 

Αφορά την προμήθεια  εξοπλισμού για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του 

δήμου  Δράμας.   

  

Άρθρο  2
ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται  από τις διατάξεις: 

1) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993). 

          2) του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114
Α
/8-6-2006)  

 

Άρθρο  3
ο
 : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με τους όρους 

που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το 

κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο  4
ο
 : Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να 

υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

αυτής. 

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε 

η προθεσμία παράδοσης αρχίζει μετά 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.  

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  5
ο
 :  Σύμβαση 

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  6
ο
 : Εγγύηση 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

των προσφερθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται  δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως την παρ. 

1
β
 του άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας  μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους. 

 

 Άρθρο  7
ο
 : Παράδοση και παραλαβή της προμήθειας 

Η παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισμού θα γίνει σε προθεσμία 60 ημερών από της υπογραφής του 

συμφωνητικού. 

Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής   ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημέρα τοποθέτησης και παράδοσης και του 

τελευταίου είδους. 

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και του τελευταίου είδους στις 

προβλεπόμενες θέσεις.  
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Η ποιοτική  παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν με μακροσκοπικό έλεγχο οι ιδιότητες των  

ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 

μελέτης. Εάν κατά την   παραλαβή και λειτουργία τους τα είδη   δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα  34 και 

35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  

Άρθρο  8
ο
 :  Πληρωμή 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΤΠΑ. 

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. 

          Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

πρώτου του ν.4152/2013.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο  9
ο
 : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας θα 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  10
ο
 : Πλημμελής κατασκευή  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 

ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να 

αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο  11
ο
 : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις κατά τον χρόνο του διαγωνισμού τα έξοδα 

δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . 

 

 

        

                                     Ο Συντάξας 

  

  

 

 

                                      Μιλτιάδης Μελιάδης  

                                      ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  --  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΦΗ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΟΜΑΔΑ Α:  Εξοπλισμός – Έπιπλα  --  CPV: 39100000-3 

 

 

        α/α                                             Περιγραφή Είδους        Τεμάχια 

1 Κάθισμα ξύλινο με επενδεδυμένη έδρα 70 

2 Τραπέζι με 4 πόδια ξύλινα   13 

3 Τραπέζι με 4 πόδια ξύλινα φάλτσο και επιφάνεια μελαμίνης   3 

4 Καναπές 3-θέσιος  με πλαϊνά ως κάτω χωρίς ποδαρικά  2 

5 Καναπές 2-θέσιος  με πλαϊνά ως κάτω χωρίς ποδαρικά  5 

6 Πολυθρόνα σαλονιού  με πλαϊνά ως κάτω   4 

7 Τραπέζι μέσης σαλονιού μελαμίνης 120 x 60 x 40Υ 4 

8 Τραπέζι μέσης σαλονιού μελαμίνης 45 x 45 x 40Υ 2 

9 Βιβλιοθήκη μελαμίνης ειδ. Διαστ. Υ220 x 150 x 43 ανοιχτή 3 

10 Γραφείο μελαμίνης διαστ. 180 x 80 x 75Υ 3 

11 Γραφείο μελαμίνης διαστ. 120 x 80 x 75Υ 6 

12 
Συρταριέρα μελαμίνης τριών συρταριών τροχήλατη 42 x 60 x 57Υ (για όλα 

τα παραπάνω γραφεία) 
9 

13 Πολυθρόνα γραφείου με μπράτσα 8 

14 Κάθισμα συνεργασίας με μεταλλικό σκελετό και επενδυμένη έδρα - πλάτη 5 

15 Βιβλιοθήκη μελαμίνης ειδ. Διαστ. Υ180 x 110 x 35 σύνθετη 5 

16 Ερμάριο   με θήκες στα ράφια ανοιχτό διαστ. Υ150 x 120 x 45 2 

17 Εξεταστικό κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό, επενδυμένο 2 

18 
 Κρεβάτι ανάπαυσης με MDF ξύλινο σκελετό και ηλεκτρική ανύψωση 

πλάτης   
15 

19  Στρώμα μονό 190 x 90 x 18 15 

20 
Κομοδίνο   μελαμίνης διαστ. Υ75 x 50 x 40 τροχήλατο με 1 συρτάρι επάνω 

με κουταλοθήκη πλαστική αντιμικροβιακή και κάτω ντουλάπι με ράφι 
15 

21 Ντουλάπα ρούχων μελαμίνης 3-φυλλη     3 

22 Ντουλάπα ρούχων μελαμίνης 2-φυλλη   3 

23 
Σύστημα αναμονής 2-θέσιο με πλαστικό κέλυφος (μικρό) και τραπεζάκι 

μελαμίνης στη μέση   
8 

24 
Ραφιέρα μελαμίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 160 x 60 ανοιχτή με μελαμίνη 25mm 

πάχος (ραφιέρα λινών) 
1 

25 
Ραφιέρα μελαμίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 170 x 40 ανοιχτή με μελαμίνη 25mm 

πάχος (ραφιέρα λινών) 
1 

26 
Ραφιέρα μελαμίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 240 x 40 ανοιχτή με μελαμίνη 25mm 

πάχος (ειδη καθαριστηρίου) 
1 

27 Ερμάριο μελαμίνης κλειστό με πόρτες Υ200 x 250 x 80   1 

28 
Γκαρνταρόμπα μελαμίνης ειδ. κατασκ. Υ200 x 220 x 60 με κάθετο χώρισμα 

ράφι πάνω στους 20cm και κάτω θέσεις στους 50cm 
2 

29 Τραπέζι κήπου με μεταλλικό σκελετό και επιφάνεια werzalit Φ80 5 
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30 
Πολυθρόνα κήπου με σκελετό αλουμινίου και έδρα - πλάτη από διάτρητο 

πλαστικό 
20 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  Εξοπλισμός άσκησης και εξυπηρέτησης υπερηλίκων  --   CPV: 37442900-8 

 

 

  

     α/α                                                   Περιγραφή Είδους          Τεμάχια 

1 Διάδρομος γυμναστικής                                                        1 

2 Ποδήλατο ενάσκησης                                              1 

3 Μηχάνημα άσκησης τετρακέφαλων και μηριαίων δικέφαλων.  1 

4 Τροχός ώμου 1 

5 Τροχαλία έλξεων ώμου 1 

6 Μηχανισμός πρηνισμού υπτιασμού 1 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Εξοπλισμός εξυπηρέτησης ΑμεΑ και υπερηλίκων  --  CPV:44410000-7 

 

 

 

α/α                                                   Περιγραφή Είδους                       Τεμάχια 

1 Μπανιέρα ΑμεΑ                                                                                                             1 

2 Γερανάκι ΑμεΑ-μεταφορέας ανυψωτικό με ιμάντα.   1 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:  Λινά  Είδη  --  CPV:19231000-4 

 

 

α/α                                                       Περιγραφή Είδους          Τεμάχια 

1 
Μαξιλάρι 50 x 70 - εξωτερικό κάλυμμα βαμβάκι 100%-εσωτερικά 

σφαιρίδια πολυεστερικά 
20 

2 
Σετ αποτελούμενο από άνω και κάτω σεντόνι βαμβακερό 100% 160 x 240 

και μαξιλαροθήκη 50 x 70 βαμβακερή 100% 
30 

3 
Υποσέντονο πετσετέ με περιμετρικό λάστιχο βαμβάκι 80%-πολυεστέρας 

20% 
30 

4 Κουβέρτα ακρυλική 100%, διαστάσεων 1,50 x 2,20 30 

5 Πετσέτα προσώπου βαμβακερή 100% διαστάσεων 50 x 100 30 

6 Πετσέτα μπάνιου βαμβακερή 100% διαστάσεων 75 x 140 30 
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ΟΜΑΔΑ Ε: Εξοπλισμός Κουζίνας – Φαγητού   --  CPV:39220000-0 

 

 

 

            α/α                                                       Περιγραφή Είδους          Τεμάχια 

1 Πιάτο πορσελάνης φαγητού 24 εκ. 72 

2 Πιάτο πορσελάνης λευκό γλυκού 19εκ. 72 

3 Πιάτο πορσελάνης λευκό βαθύ 21εκ. 72 

4 Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

5 Πηρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

6 Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

7 Κανάτα νερού POLYCARBONATE 1,5 lit. 24 

8 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,80 x 1,50 6 

9 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,50 x 1,50 26 

10 Αλατοπίπερο και χαρτοθήκη σετ inox 24 

11 Ψωμιέρα inox   24 

12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72 

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72 

14 Ποτήρι κρασιού κολονάτο γυάλινο 72 

15 Δίσκος παραλληλόγραμμος 40 x 60 από ξύλο και φελλό 2 

16 Δίσκος κυκλικός βαθύς 30 εκ από ξύλο και φελλό 5 

17 Φλυτζάνι ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 

18 Πιάτο φλυτζανιού ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 

19 Φλυτζάνι τσαγιού πορσελάνης   72 

20 Πιάτο φλυτζανιού τσαγιού πορσελάνης 72 

21 Τηγάνι αντικολλητικό 32 εκ. 1 

22 Τηγάνι αντικολλητικό 24 εκ. 1 

23 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 15 λιτ. 1 

24 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 7,5 λιτ. 1 

25 Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 7lt 1 

26 Ταψί βαθύ αντικολλητικό με σχάρα 42.5 x 29.5 x 7 εκατ. 2 

27 Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 250ml 1 

28 Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 380ml 1 

29 Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 680ml 1 

 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   Ηλεκτρικές Συσκευές  --  CPV :31000000-6 

 

 

 

α/α                                                       Περιγραφή Είδους          Τεμάχια 

1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                             1 

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1 

3 DVD Player                                                                                          2 
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4 Ενισχυτής                                                                                2 

5 CD / MP3 Player                                                                            2 

6 Ηχεία                                                                                                                           4 

7 Ψυγείο – Καταψύκτης Ντουλάπα                                                  1 

8 Εστίες                                                                                                1 

9 Φούρνος                                                                                                   1 

10 Απορροφητήρας                                                                                       1 

11 Φούρνος Μικροκυμάτων                                                    1 

12 Πολυκαφετιέρα                                                                              1 

13 Φραπεδιέρα                                                                                               1 

 
 
 
 
 
 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 

Πολιτικό Μηχανικός με βαθμό Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  --  ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Α   ---   Εξοπλισμός – Έπιπλα  

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Κάθισμα ξύλινο με επενδεδυμένη έδρα 70 58,00 4.060,00 € 

2 Τραπέζι με 4 πόδια ξύλινα     13 160,00 2.080,00 € 

3 
Τραπέζι με 4 πόδια ξύλινα φάλτσο και επιφάνεια 

μελαμίνης  
3 225,00 675,00 € 

4 
Καναπές 3-θέσιος  με πλαϊνά ως κάτω χωρίς 

ποδαρικά  
2 488,00 976,00 € 

5 
Καναπές 2-θέσιος  με πλαϊνά ως κάτω χωρίς 

ποδαρικά  
5 335,00 1.675,00 € 

6 Πολυθρόνα σαλονιού  με πλαϊνά ως κάτω   4 195,00 780,00 € 

7 Τραπέζι μέσης σαλονιού μελαμίνης   4 98,00 392,00 € 

8 Τραπέζι μέσης σαλονιού μελαμίνης   2 68,00 136,00 € 

9 
Βιβλιοθήκη μελαμίνης ειδ. Διαστ. Υ220 x 150 x 

43 ανοιχτή 
3 627,00 1.881,00 € 

10 Γραφείο μελαμίνης διαστ. 180 x 80 x 75Υ 3 235,00 705,00 € 

11 Γραφείο μελαμίνης διαστ. 120 x 80 x 75Υ 6 180,00 1.080,00 € 

12 

Συρταριέρα μελαμίνης τριών συρταριών 

τροχήλατη 42χ60χ57Υ (για όλα τα παραπάνω 

γραφεία) 

9 155,00 1.395,00 € 

13 Πολυθρόνα γραφείου με μπράτσα 8 165,00 1.320,00 € 

14 
Κάθισμα συνεργασίας με μεταλλικό σκελετό και 

επενδυμένη έδρα - πλάτη 
5 52,00 260,00 € 

15 
Βιβλιοθήκη μελαμίνης ειδ. Διαστ. Υ180 x 110 x 

35 σύνθετη 
5 375,00 1.875,00 € 

16 Ερμάριο   με θήκες στα ράφια ανοιχτό   2 465,00 930,00 € 

17 
Εξεταστικό κρεβάτι με μεταλλικό σκελετό, 

επενδυμένο 
2 220,00 440,00 € 

18 
 Κρεβάτι ανάπαυσης με MDF ξύλινο σκελετό και 

ηλεκτρική ανύψωση πλάτης   
15 588,00 8.820,00 € 

19  Στρώμα μονό 190 x 90 x 18 15 125,00 1.875,00 € 

20 

Κομοδίνο   μελαμίνης διαστ. Υ75 x 50 x 40 

τροχήλατο με 1 συρτάρι επάνω με κουταλοθήκη 

πλαστική αντιμικροβιακή και κάτω ντουλάπι με 

ράφι 

15 115,00 1.725,00 € 

21 Ντουλάπα ρούχων μελαμίνης 3-φυλλη   3 550,00 1.650,00 € 

22 Ντουλάπα ρούχων μελαμίνης 2-φυλλη   3 388,00 1.164,00 € 

23 
Σύστημα αναμονής 2-θέσιο με πλαστικό κέλυφος 

(μικρό) και τραπεζάκι μελαμίνης στη μέση   
8 195,00 1.560,00 € 

24 

Ραφιέρα μελαμίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 160 x 60 

ανοιχτή με μελαμίνη 25mm πάχος (ραφιέρα 

λινών) 

1 475,00 475,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Β   ---   Εξοπλισμός άσκησης και εξυπηρέτησης υπερηλίκων 

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Διάδρομος γυμναστικής                                                        1 3000,00 3.000,00 € 

2  Ποδήλατο ενάσκησης                                              1 1300,00 1.300,00 € 

3 
Μηχάνημα άσκησης τετρακέφαλων και μηριαίων 

δικέφαλων.  
1 500,00 500,00 € 

4 Τροχός ώμου 1 150,00 150,00 € 

5 Τροχαλία έλξεων ώμου 1 80,00 80,00 € 

6 Μηχανισμός πρηνισμού υπτιασμού 1 90,00 90,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.120,00 € 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ   ---   Εξοπλισμός εξυπηρέτησης ΑμεΑ και υπερηλίκων 

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Μπανιέρα ΑμεΑ                                                                                                             1 19000,00 19.000,00 € 

2 
Γερανάκι ΑμεΑ-μεταφορέας ανυψωτικό                                  

με ιμάντα.   
1 10000,00 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 29.000,00 € 

 
 

25 

Ραφιέρα μελαμίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 170 x 40 

ανοιχτή με μελαμίνη 25mm πάχος (ραφιέρα 

λινών) 

1 435,00 435,00 € 

26 

Ραφιέρα μελαμίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 240 x 40 

ανοιχτή με μελαμίνη 25mm πάχος (ειδη 

καθαριστηρίου) 

1 585,00 585,00 € 

27 
Ερμάριο μελαμίνης κλειστό με πόρτες Υ200 x 

250 x 80 (διάδρομος) 
1 1090,00 1.090,00 € 

28 

Γκαρνταρόμπα μελαμίνης ειδ. κατασκ. Υ200 x 

220 x 60 με κάθετο χώρισμα ράφι πάνω στους 

20cm και κάτω θέσεις στους 50cm 

2 750,00 1.500,00 € 

29 
Τραπέζι κήπου με μεταλλικό σκελετό και 

επιφάνεια werzalit Φ80 
5 178,00 890,00 € 

30 
Πολυθρόνα κήπου με σκελετό αλουμινίου και 

έδρα - πλάτη από διάτρητο πλαστικό 
20 88,00 1.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ         44.189,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Δ   ---   Λινά Είδη 

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 
Μαξιλάρι 50 x 70 - εξωτερικό κάλυμμα βαμβάκι 

100%-εσωτερικά σφαιρίδια πολυεστερικά 
20 10,00 200,00 € 

2 

Σετ αποτελούμενο από άνω και κάτω σεντόνι 

βαμβακερό 100% 160 x 240 και μαξιλαροθήκη 50 

x 70 βαμβακερή 100% 

30 30,00 900,00 € 

3 
Υποσέντονο πετσετέ με περιμετρικό λάστιχο 

βαμβάκι 80%-πολυεστέρας 20% 
30 10,00 300,00 € 

4 
Κουβέρτα ακρυλλική 100%, διαστάσεων 1,50 x 

2,20 
30 25,00 750,00 € 

5 
Πετσέτα προσώπου βαμβακερή 100% 

διαστάσεων 50 x 100 
30 5,00 150,00 € 

6 
Πετσέτα μπάνιου βαμβακερή 100% διαστάσεων 

75 x 140 
30 10,00 300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00 € 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε   ---   Εξοπλισμός κουζίνας-φαγητού 

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Πιάτο πορσελάνης φαγητού 24 εκ. 72 2,90 208,80 € 

2 Πιάτο πορσελάνης λευκό γλυκού 19εκ. 72 2,60 187,20 € 

3 Πιάτο πορσελάνης λευκό βαθύ 21εκ. 72 2,40 172,80 € 

4 Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 2,60 187,20 € 

5 Πηρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 2,50 180,00 € 

6 Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 2,50 180,00 € 

7 Κκανάτα νερού POLYCARBONATE 1,5 lit. 24 2,80 67,20 € 

8 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,80 x 1,50 6 17,00 102,00 € 

9 Τραπεζομάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,50 x 1,50 26 14,00 364,00 € 

10 Ααλατοπίπερο και χαρτοθήκη σετ inox 24 6,00 144,00 € 

11 Ψωμιέρα inox   24 8,00 192,00 € 

12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72 0,80 57,60 € 

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72 0,90 64,80 € 

14 Ποτήρι κρασιού κολονάτο γυάλινο 72 1,50 108,00 € 

15 
Δίσκος παραλληλόγραμμος 40 x 60 από ξύλο και 

φελλό 
2 26,50 53,00 € 

16 Δίσκος κυκλικός βαθύς 30 εκ από ξύλο και φελλό 5 15,00 75,00 € 

17 Φλυτζάνι ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 0,70 50,40 € 
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18 Πιάτο φλυτζανιού ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 0,70 50,40 € 

19 Φλυτζάνι τσαγιού πορσελάνης  72 1,40 100,80 € 

20 Πιάτο φλυτζανιού τσαγιού πορσελάνης 72 1,20 86,40 € 

21 Τηγάνι αντικολλητικό 32 εκ. 1 80,00 80,00 € 

22 Τηγάνι αντικολλητικό 24 εκ. 1 60,00 60,00 € 

23 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 15 λιτ. 1 80,00 80,00 € 

24 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 7,5 λιτ. 1 40,00 40,00 € 

25 Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 7lt 1 60,00 60,00 € 

26 
Ταψί βαθύ αντικολλητικό με σχάρα 42.5 x 29.5 x 

7 εκατ. 
2 30,00 60,00 € 

27 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και 

υγραερίου, 250ml 
1 5,00 5,00 € 

28 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και 

υγραερίου, 380ml 
1 7,00 7,00 € 

29 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και 

υγραερίου, 680ml 
1 10,00 10,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.033,60 € 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:   Ηλεκτρικές Συσκευές   

α/α Ονομασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολα 

1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                             1 1300,00 1.300,00 € 

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1 700,00 700,00 € 

3 DVD Player                                                                                          2 40,00 80,00 € 

4 Ενισχυτής                                                                                2 230,00 460,00 € 

5 CD / MP3 Player                                                                            2 190,00 380,00 € 

6 Ηχεία                                                                                                                           4 55,00 220,00 € 

7 Ψυγείο – Καταψύκτης Ντουλάπα                                                  1 1100,00 1.100,00 € 

8 Εστίες                                                                                                1 200,00 200,00 € 

9 Φούρνος                                                                                                   1 350,00 350,00 € 

10 Απορροφητήρας                                                                                       1 150,00 150,00 € 

11 Φούρνος Μικροκυμάτων                                                    1 90,00 90,00 € 

12 Πολυκαφετιέρα                                                                              1 150,00 150,00 € 

13 Φραπεδιέρα                                                                                               1 30,00 30,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.210,00 € 
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Ομάδα Είδος Ποσό  

Α Εξοπλισμός – Έπιπλα          44.189,00 € 

Β Εξοπλισμός άσκησης και εξυπηρέτησης υπερηλίκων 5.120,00 € 

Γ Εξοπλισμός εξυπηρέτησης ΑμεΑ και υπερηλίκων 29.000,00 € 

Δ Λινά Είδη 2.600,00 € 

Ε Εξοπλισμός κουζίνας-φαγητού 3.033,60 € 

ΣΤ Ηλεκτρικές Συσκευές   5.210,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 89.152,60 € 

23% ΦΠΑ 20.505,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.657,70 € 

 
 
 
 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 

Πολιτικό Μηχανικός με βαθμό Β 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Τονίζεται ότι: 

- Οι αναφερόμενες διαστάσεις εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και γίνονται δεκτές αποκλίσεις 

έως ± 10% 

- Οι εμφανιζόμενες φωτογραφίες είναι ενδεικτικές 

 
 
 

α/α  1 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθισμα ξύλινο με επενδεδυμένη έδρα  

Τα πόδια του καθίσματος θα   είναι κατασκευασμένα από ξύλο βραστής οξιάς, τορναριστά, διατομής Φ40. 

Η έδρα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 12 χιλιοστών, με επένδυση 

αφρολέξ Νο250 πάχους 4εκ. και   επικαλυμμένη με ταπετσαρία υφάσματος ή δερματίνης σε χρώμα επιλογής 

της Υπηρεσίας. 

Η πλάτη του καθίσματος θα είναι ανατομική, κατασκευασμένη από πρεσσαριστό καμπυλωτό κόντρα πλακέ.  

Μεταξύ των ποδιών θα υπάρχει δέσιμο σε  ανάλογο ύψος και στις 4 πλευρές του καθίσματος. 

Στην βάση των ποδιών και στην επαφή τους με το δάπεδο θα τοποθετηθούν  ειδικά πλαστικά, χωνευτά με 

κόλλα, για   αποφυγή   θορύβου.  

Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών θα είναι βαμμένες με πιστόλι βαφής, μετά από επιμελή λείανση των 

επιφανειών και ακμών.    

Οι κόλλες και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα  είναι άριστης ποιότητας και μη τοξικά.  
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α/α  2-3 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΠΟΔΙΑ 

 

 

 

Ξύλινο τραπέζι με ορθογώνια 

επιφάνεια διαστάσεων: 

95 x 95 x 75Η    και  

180 x 90 x 75Η 

 

Αποτελείται από :  

 Τον ξύλινο σκελετό και 

 Την επιφάνεια 

 Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα πόδια,  από ξύλο οξιάς, διατομής         

70 x 70mm που διαμορφώνονται φάλτσα και καταλήγουν σε πάτημα διατομής 35 x 35mm. 

Τα πόδια  θα συνδέονται μεταξύ τους με ενισχυμένες τραβέρσες από   ξύλο οξιάς, ορθογώνιας 

διατομής 80Χ25mm   

Η επιφάνεια του τραπεζιού θα αποτελείται από MDF μελαμίνη, πάχους 18mm. 

Tο περίγραμμα της επιφάνειας θα διαμορφώνεται με καμπυλωμένες ακμές, ακτίνας 

καμπυλότητας R=5mm και στρογγυλεμένες γωνίες, ακτίνας καμπυλότητας R=20mm.  

Η σύνδεση της επιφάνειας με τον ξύλινο σκελετό θα γίνεται με μεταλλικές γωνίες ανοξείδωτες 

30Χ30mm και ξυλόβιδες. 

Στο κάτω μέρος των ποδαρικών και στην επαφή τους με το δάπεδο θα τοποθετηθούν ειδικά 

πλαστικά –χωνευτά με κόλα- για την αποφυγή  θορύβων. 

Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών θα είναι βαμμένες με πιστόλι βαφής, μετά από επιμελή 

λείανση των επιφανειών και ακμών και λουστραρισμένες.    

Οι κόλλες και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα  είναι άριστης ποιότητας και μη τοξικά.  
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α/α  4-5-6  από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΑΝΑΠΕΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 

 

 
  

  

Θα αποτελούνται από: 

Μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ξύλο ΜDF, αφρολέξ και δερματίνη ή ύφασμα, κατ’ επιλογή της 

Υπηρεσίας. 

Τα μεταλλικά πόδια θα κατασκευασθούν  από σιδηροσωλήνα ορθογωνικής  διατομής 60 x 20 χιλ. και 

πάχους τουλάχιστον 1,5χιλ. ή ανάλογο  

To μεταλλικό πλαίσιο στήριξης (έδρα και πλάτη) θα αποτελείται από σωλήνα 20 x 20χιλ και πάχους 

1,5χιλ. ή ανάλογο.  Στο κάτω μέρος των 4 ποδαρικών θα υπάρχουν εφαρμόζονται πλαστικά πέλματα για 

την αποφυγή θορύβων και φθορών στο δάπεδο. 

 

.Στα μεταλλικά μέρη θα προσαρμοστούν: 

 MDF 16mm στην έδρα.  

 MDF γυμνό 6mm στα μπράτσα  

 Λωρίδες MDF γυμνό 6mm στα σημεία στήριξης της ταπετσαρίας 

 

Στην ξύλινη επιφάνεια της έδρας θα κολληθεί: 

 αφρολέξ ποιότητας Νο 30 (πυκνότητα το ελάχιστο 30 κιλά ανά Μ3) πάχους 100mm στο επάνω τμήμα 

 αφρολέξ ποιότητας Νο 25 πάχους 10mm στην εμπρός φάσα. 
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Στα μπράτσα θα κολληθεί: 

 αφρολέξ ποιότητας Νο30 πάχος 20mm, στο επάνω τμήμα 

 αφρολέξ ποιότητας Νο25 πάχους 10mm, στα πλαϊνά 

 

Στην πλάτη θα τοποθετηθεί: 

     αφρολέξ ποιότητας Νο 30 φάλτσο, με πάχος 90mm στη βάση που καταλήγει στα 40mm στην κορυφή.   

 αφρολέξ ποιότητας Νο25 πάχους 10mm, στο πίσω τμήμα της πλάτης 

 

 

Η ταπετσαρία (δερματίνη ή ύφασμα) θα είναι βαμμένη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας,  που δεν θα 

ξεβάφει.   

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ-ΚΑΝΑΠΕ 

ΕΙΔΟΣ ΠΛΑΤΟΣ 

εκ 

ΒΑΘΟΣ 

εκ 

ΥΨΟΣ 

εκ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 97 61 76 

2/ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 122 61 76 

3/ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 162 61 76 
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α/α  7-8  από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΣΗΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 

120 x 60 x 40 και 45 x 45 x 40  

 
 

Αποτελείται από: 

 την επιφάνεια εργασίας 

 τα ποδαρικά-πλαϊνά  

 και την τραβέρσα σύνδεσης 

 

Επιφάνεια εργασίας  

Η επιφάνεια εργασίας θα  κατασκευαστεί  από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 

25mm,  επενδυμένη  αμφίπλευρα  κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική,  

αντοχής,  σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα θα καλύπτονται με 

ABS πάχους 2mm, που θα επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης 

περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπεται η αποκόλλησή του από 

την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες.  

Ποδαρικά 

Θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας - μελαμίνης πάχους 25mm, όπως και η επιφάνεια 

εργασίας. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα θα καλύπτονται με ABS πάχους 2mm, που θα επικολλάται στην 

μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια 

εφαρμογή και να μην επιτρέπεται η αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του θα είναι 

στρογγυλεμένες και λειασμένες.   Στο κάτω μέρος κάθε ποδιού  θα τοποθετηθούν δύο (2) πλαστικά 

πέλματα, με ρεγουλατόρο (Μ8) ρύθμισης ύψους για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση του τραπεζιού.  

Τραβέρσα σύνδεσης 

Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας με των υπόλοιπων 

επιφανειών, αλλά πάχους 18mm. Τα εμφανή σόκορα θα καλύπτονται με PVC 2 mm.  

Η κρέμαση της τραβέρσας θα είναι 20cm. Για όλες τις συνδέσεις μεταξύ των ξύλινων τεμαχίων θα 

χρησιμοποιηθούν ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράμια) και καβίλιες. 
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α/α  9 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

         Βιβλιοθήκη ανοιχτή 220 x 150 x 43 

 

Η βιβλιοθήκη θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών 

στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος 

επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η πλάτη θα είναι από 

τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης θα τοποθετηθεί  καπάκι από 

μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 

2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό 

μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και 

να μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι 

δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

 

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή με ράφια και φέρει κάθετο 

χώρισμα στη μέση από μελαμίνη 25mm. 

  

Τα ράφια της βιβλιοθήκης θα  είναι μετακινούμενα, πάχους 

25mm , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο System 32, με 

δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις 

επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα γίνεται σε 

κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο (2) ανά πλευρά) 

και υποδοχές (φωλιές) από το ίδιο υλικό, που θα σφηνώνουν 

σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών και 

θα εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 

Στη βάση της βιβλιοθήκης τοποθετούνται κατάλληλα πέλματα 

ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης. Τα 

πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 

(ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των 

ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  από την επάνω πλευρά της βάσης.Τα τελειώματα πελμάτων σε 

επαφή με το δάπεδο είναι από πλαστικό υλικό. 

 

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   
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α/α  10 - 11 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 
 
 

Γραφείο  180 x 80 x 75H & 120 x 80 x 75H 

 

Το γραφείο αποτελείται από: 

Επιφάνεια εργασίας  

θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, 

τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 25mm,  επενδεδυμένη 

αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με 

μελαμίνη αντιθαμβωτική, χρώματος επιλογής της 

Υπηρεσίας.   

  

Όλα τα περιμετρικά  σόκορα θα φέρουν επένδυση από 

ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του 

είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

  

Θα φέρει  ειδικό  άνοιγμα για την τοποθέτηση 

συστήματος διέλευσης καλωδίων (ροζέτα 

ηλεκτροδότησης). Το άνοιγμα θα καλύπτεται με τάπα 

ρυθμιζόμενη Φ60mm από ABS χρώματος μαύρου 

Πλαϊνά 

Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό μοριοσανίδας-μελαμίνης που είναι και η επιφάνεια 

πάχους 25mm. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα θα καλύπτονται με ABS πάχους 2mm όπως και στην 

επιφάνεια εργασίας. Στο κάτω μέρος κάθε πλαϊνού θα τοποθετούνται πλαστικά πέλματα , δύο σε κάθε πόδι, 

με ρεγουλατόρο ρύθμισης ύψους για   σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου.  

Μετώπη 

Η ποδιά του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας με 

αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Περιμετρικά τα σόκορα καλύπτονται με πλαστική ταινία πάχους 1mm 

ιδίου χρώματος με την μελαμίνη.  

Συναρμολόγηση 

Η επιφάνεια θα εργασίας στηρίζεται στα πόδια του γραφείου μέσω πλαστικών ειδικών αποστατών. Στις 

λοιπές συνδέσεις «Τ» μεταξύ ξύλινων τεμαχίων θα χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράμια), 

που αποτελούνται από ένα έκκεντρο περιστροφικό σύνδεσμο και μία βίδα φεραμιού, η οποία βιδώνεται με 

βύσμα. Τα βύσμα και ο σύνδεσμος εμφυτεύονται στη μοριοσανίδα, ενώ κατάλληλη πλαστική τάπα καλύπτει 

τα εμφανή μέρη. Οι συνδέσεις αυτές θα ενισχύονται και με καβίλιες.  
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α/α  12 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ                       

 

Το κυρίως σώμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) θα κατασκευασθεί από μοριοσανίδα με 

επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη. Το συνολικό πάχος μοριοσανίδας-μελαμίνης θα είναι 18mm 

για τα πλαϊνά, τη βάση και την πλάτη και 25mm για το καπάκι.  

Τα σόκορα της συρταριέρας θα επενδύονται με ABS πάχους 2mm. 

Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας θα τοποθετηθούν 4 τροχοί “caster”.                 

Κάθε τροχός θα βιδώνεται με 4 φρεζάτες νοβοπανόβιδες στη βάση της συρταριέρας.                                         

Η τοποθέτηση των τροχών θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την περιστροφική κίνηση τους. Ο κάθε τροχός 

θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kg.  

Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους θα γίνεται με 

καβίλιες και φιράμια χωνευτά 

Κάθε συρταριέρα θα φέρει 3 συρτάρια και μία μολυβοθήκη πλαστική, που θα τοποθετείται ανεξάρτητα 

εντός του επάνω συρταριού. Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν  από μοριοσανίδα επενδυμένα αμφίπλευρα με 

μελαμίνη συνολικού πάχους 12mm.  

Τα σόκορα θα επενδύονται με ABS πάχους 1mm. Στην μπροστινή πλευρά των συρταριών θα  τοποθετηθεί  

μέτωπο πάχους 18mm από το ίδιο υλικό (μοριοσανίδα-μελαμίνη). 

Τα σόκορα του μετώπου θα επενδύονται περιμετρικά με ABS πάχους 2mm. Στο μέτωπο των συρταριών θα 

τοποθετηθεί χειρολαβή μεταλλική. Ο πυθμένας των συρταριών θα είναι από μελαμίνη 6mm ιδίου χρώματος.  

Η κίνηση των συρταριών θα γίνεται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς κυλίσεως ακριβείας.    Η κατασκευή των 

οδηγών θα είναι τέτοια που να εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση του συρταριού 

και να εξασφαλίζει την ασφάλιση του προεκτάματος.                                

Τα ροδάκια των μεταλλικών οδηγών θα είναι από μεταλλικό ρουλεμάν ή από ανθεκτικό πλαστικό (Ertalon).                 

Το κάθε συρτάρι θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 40Kg σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματός του. 

   Δυνατότητα τυποποιημένων διαστάσεων: 

 

ΥΨΟΣ cm ΠΛΑΤΟΣ cm ΒΑΘΟΣ cm 

57 42 60 
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α/α  13 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

       Πολυθρόνα γραφείου με μπράτσα 

 

Το κάθισμα να  αποτελείται από: 

 

Τροχήλατη πεντακτινωτή βάση  από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, να αποτελείται από πέντε σκέλη – 

ακτίνες με περιεχόμενη γωνία 72°, τα οποία να συνδέονται στο κέντρο σχηματίζοντας τον κόμβο 

σύνδεσης της κεντρικής κολώνας.  

 

Τροχοί: Να κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυαμίδιο και να αποτελούνται από ζεύγη τροχών οι 

οποίοι συνδέονται σε κοινό άξονα από το ίδιο υλικό.  

 

Κολώνα στήριξης: Να είναι τηλεσκοπική διάταξη η οποία να αποτελείται από ένα αυτοφερόμενο 

αμορτισέρ. Το εξωτερικό περίβλημά του να αποτελείται από σωλήνα διαμέτρου περίπου 50mm, μέσα 

στον οποίο να ολισθαίνει σωλήνας διαμέτρου περίπου 28mm με την συμπίεση και εκτόνωση αερίου 

υπό πίεση.  

 

Να έχει μηχανισμό σύγχρονης ανάκλισης έδρας - πλάτης 

 

Έδρα: Να αποτελείται από το μαξιλάρι και την βάση. 

Το μαξιλάρι να  κατασκευάζεται από αφρώδη πολυουρεθάνη  

Η βάση να κατασκευάζεται από συγκολλημένα επάλληλα φύλλα οξυάς συνολικούπάχους 12mm, 

πρεσαρισμένα σε καλούπια. 

 

Πλάτη: Να αποτελείται από το μαξιλάρι και την βάση. 

Το μαξιλάρι να  κατασκευάζεται από αφρώδη πολυουρεθάνη  

Η βάση να κατασκευάζεται από συγκολλημένα επάλληλα φύλλα οξυάς συνολικού πάχους 12mm, 

πρεσαρισμένα σε καλούπια. 

Η πλάτη να έχει δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος  

 

Κελύφη Έδρας, Πλάτης: Να κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό πολυπροπυλένιο και να έχουν 

κατάλληλο σχήμα για την κάλυψη του κάτω μέρους της έδρας και του πίσω μέρους της πλάτης 

αντίστοιχα. 

Η σύνδεση με την έδρα και την πλάτη να γίνεται με κούμπωμα μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων 

υποδοχών. 

Επένδυσης έδρας – πλάτης: Να είναι ύφασμα   

 

Μπράτσα καθίσματος: Να είναι  από χυτοπρεσαριστό πολυπροπυλένιο  

 

 

 

 
 

α/α  14 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 Κάθισμα  συνεργασίας 
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Ο σκελετός του καθίσματος θα κατασκευαστεί   από σωλήνα οβάλ 30 x 15χιλ.,  πάχους 1,8χιλ. ή ανάλογης 

διατομής,  μορφοποιημένος έτσι ώστε   να σχηματίζει τα στοιχεία έδρασης, που θα τα αποτελούν δύο ζεύγη 

ποδαρικών. 

Οι σιδηροσωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους,   με ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την επιφάνεια επαφής τους 

με έντεχνη και ομοιόμορφη ραφή. Οι  κολλήσεις  θα σφυρηλατηθούν, θα λειανθούν  έντεχνα με τροχό και 

συγχρόνως θα  αφαιρεθούν τυχόν συρματίδια ηλεκτροσυγκόλλησης 

Η βαφή του μεταλλικού σκελετού θα  είναι ηλεκτροστατική.  

Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι ανεξάρτητες, ανατομικές, από αντιστατικό μίγμα 

πολυπροπυλενίου. Επ’ αυτών θα επικολληθεί μαξιλάρι από   αφρολέξ Νο250, πάχους 4εκ, βραδύφλεκτο και 

θα επενδυθεί με ύφασμα ή δερματίνη, κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. Το χρώμα της επένδυσης θα είναι 

επίσης κατ’ επιλογή της Υπηρεσίας. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης θα 

καλύπτονται με πολυεστερικό κέλυφος. 

Η σύνδεση της έδρας και της πλάτης στον μεταλλικό σκελετό θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση τους. 

Στα ποδαρικά θα προσαρμόζονται πέλματα πολυαμιδίου για σταθερότητα, αποφυγή θορύβων   και   

προστασία των δαπέδων. 

Τα καθίσματα θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν επάλληλα για ευκολία  μεταφοράς τους. 

  

 

 
 

α/α  15 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

Βιβλιοθήκη σύνθετη 180 x 110 x 35 

 

Η βιβλιοθήκη θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, 

τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο 

εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, 

πάχους 18mm. Η πλάτη θα είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο 

πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης θα τοποθετηθεί  καπάκι από 

μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 

2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό 

μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να 

μην επιτρέπει την αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε 

ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Η βιβλιοθήκη μέχρι το ύψος των 80cm περίπου από το δάπεδο θα είναι κλειστή με πόρτες ενώ στο επάνω 

μέρος θα είναι ανοιχτή με ράφια. 

Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής 

κατασκευής και τέλειας λειτουργίας.  

Οι πόρτες θα  φέρουν εργονομικό πόμολο. Στο δεξί φύλλο θα τοποθετείται περιστροφική κυλινδρική 

κλειδαριά ασφαλείας, από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, επινικελωμένη, η οποία να 

ασφαλίζει σε μεταλλική γωνία. 

 

Στο εσωτερικό της μίας πόρτας και κατά μήκος της συνάντησης των δύο φύλλων θα  τοποθετηθεί  ειδικό 

προφίλ από πλαστικό για το ομαλό κλείσιμό τους και την προστασία του εσωτερικού από την σκόνη 

Τα ράφια της βιβλιοθήκης θα  είναι μετακινούμενα, πάχους 25mm , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

System 32, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των 

ραφιών θα γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο (2) ανά πλευρά) και υποδοχές (φωλιές) 
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από το ίδιο υλικό, που θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών και θα 

εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 

Στη βάση της βιβλιοθήκης τοποθετούνται κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  από 

την επάνω πλευρά της βάσης.  

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   

 
 

α/α  16 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 
 

ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ Υ180 x 120 x 45 

 

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η πλάτη θα 

είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της   θα τοποθετηθεί  καπάκι από μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Το ερμάριο θα είναι ανοιχτό. 

  

Τα ράφια   θα  είναι μετακινούμενα, πάχους 25mm , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο System 32, με 

δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα 

γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο (2) ανά πλευρά) και υποδοχές (φωλιές) από το ίδιο 

υλικό, που θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών και θα εξασφαλίζουν 

αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 

Όλα τα ράφια επάνω φέρουν ειδικές θήκες χωρίσματα σε αναβαθμίδες. 

 

Στη βάση του ερμαρίου θα τοποθετηθπύν κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  από την 

επάνω πλευρά της βάσης. Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. 

 

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   

 
 

α/α  17 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

  

Το εξεταστικό κρεβάτι θα αποτελείται από :  

Α) Τον μεταλλικό σκελετό και 

Β) Την επιφάνεια εξέτασης 

 

Α) Σκελετός 

Τα ποδαρικά, θα είναι από  σιδηροσωλήνες ανοπτημένους 

(μαλακούς), κυκλικής διατομής  διαστάσεων Φ32mm και πάχους 

1,5mm. Τα δεσίματα ποδαρικών θα αποτελούνται από 

σιδηροσωλήνες διατομής Φ26mm, πάχους 1,5mm. Οι βάσεις 
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πρόσδεσης της ταπετσαρίας θα  είναι λάμες (20 x 3)mm κολλημένες -στο κάτω σημείο διατομής- του 

οριζόντιου τμήματος των ποδαρικών. Το προσκέφαλο του κρεβατιού θα έχει την δυνατότητα ανάκλισης και 

προσαρμογής στο επιθυμητό κάθε φορά ύψος. Η ανάκλιση θα γίνεται από  μεταλλικό σύστημα που θα 

ανεβοκατεβάζει την πλάτη και θα την σταθεροποιεί με την σύσφιξη πεταλούδας 3/8, σε σωλήνα- ρυθμιστή 

ύψους-διατομής Φ21 και πάχους 1,2 mm. 

Στο εμπρός τμήμα του κρεβατιού θα υπάρχει υποδοχέας χαρτιού από σωλήνα Φ21 x 1,2 mm που θα 

στηρίζεται σε μεταλλικές βάσεις διατομής 20 x 30 πάχους 1,2 mm. Για την εύκολη τοποθέτηση του χαρτιού, 

ο υποδοχέας θα  βγαίνει από τις ειδικά διαμορφωμένες  υποδοχές(σωλήνας Φ26 x 1,5 mm) και ακολούθως θα 

επανατοποθετείται και σταθεροποιείται με δύο μικρούς ρεγουλατόρους ¼.     

Για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων ,τα τέσσερα ποδαρικά του κρεβατιού θα έχουν στις άκρες τους, 

πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο,  χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα θα είναι 

ανθεκτικά σε καταπονήσεις και θα εφαρμόζουν απόλυτα στους σιδηροσωλήνες . 

Ο  μεταλλικός σκελετός θα είναι    ηλεκτροστατικής βαφής.   

                                                                                                                                           

 Β) Επιφάνεια εξέτασης 

 Θα καλύπτει  το σταθερό τμήμα της έδρας και το ανακλινόμενο της πλάτης. 

 Θα αποτελείται από:   

-Mοριοσανίδα  130 x 57cm πάχους 16mm (σταθερό τμήμα). 

-Μοριοσανίδα 53 x 57cm πάχους 16mm (ανακλινόμενο τμήμα). 

-Aφρολέξ 132 x 59cm πάχους 80mm ,ποιότητας Νο30 (σταθερό τμήμα). 

-Aφρολέξ 55 x 59cm πάχους 80mm,ποιότητας Νο25 (ανακλινόμενο τμήμα). 

-Δερματίνη   

  

Το ανακλινόμενο τμήμα θα επενδυθεί και στην κάτω πλευρά για λόγους αισθητικής. 

Το σταθερό τμήμα   βιδώνεται στο μεταλλικό σκελετό, ενώ το ανακλινόμενο στη λάμα μηχανισμού 

ανάκλισης με λαμαρινόβιδες 10 x 3/4. Μεταξύ τους θα συνδέονται με δύο (2) κατάλληλα διαμορφωμένους 

μεντεσέδες Μ12, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση του προσκέφαλου καθ’  ύψος. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  185 x 64 x Υ75 cm. 

ΒΑΡΟΣ: 34 ΚΙΛΑ 

 

 

α/α  18 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΚΡΕΒΑΤΙ   
  

 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ) 
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Το κρεβάτι θα αποτελείται από: 

 Πλαίσιο σκελετού με πόδια 

 Ανακλινόμενο τμήμα κεφαλής 

 Μηχανισμό ανάκλισης 

 Ξύλινη επένδυση 

 

Το πλαίσιο του σκελετού και τα πόδια θα κατασκευασθούν  από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα διατομής 38 x 

38χιλ και πάχους 1,5χιλ.    Για την ακαμψία της κατασκευής το πλαίσιο θα ενισχύεται με δύο τραβέρσες: 

 Μια (1) τραβέρσα διατομής 25 x 50 χιλ. ενισχυμένη, πάχους 2 χιλ. όπου θα προσαρμόζεται ο ηλεκτρικός 

μηχανισμός (βάση μοτέρ). 

 Μία (1) τραβέρσα διατομής 38 x 38 χιλ. και πάχους 1,5 χιλ. σε απόσταση περίπου 120 εκ από την άκρη 

των ποδιών. 

Η σταθερή επιφάνεια του πλαισίου θα καλύπτεται με πλέγμα βροχίδας 5 x 5εκ,  διατομής 5 έως 6 χιλ. Το 

πλέγμα θα συγκολλάται επιμελώς στο πλαίσιο  και μεταξύ της άκρης των ποδιών και της τραβέρσας 38 x 

38χιλ. 

Τα πόδια της κεφαλής θα φέρουν περιστρεφόμενες ελαστικές ρόδες Φ75 μεγάλης αντοχής, ώστε να 

επιτρέπεται η εύκολη και ασφαλής μετακίνηση του ασθενούς. Τα άλλα δύο πόδια θα είναι σταθερά και 

για την αποφυγή θορύβων θα τοποθετηθούν στις κάτω άκρες τους πλαστικά πέλματα (τάπες) από μαλακό 

πολυαιθυλένιο,  χρώματος μαύρου.  

 

Ανακλινόμενο τμήμα κεφαλής 

Θα αποτελείται  από   μεταλλικό τελάρο και   πλέγμα ίδιας ποιότητας με του πλαισίου. 

Το διαμορφωμένο  Π του τελάρου θα κατασκευασθεί  από σωλήνα 25 x 25χιλ και πάχους 1,5χιλ.  

Το πλέγμα θα  συγκολληθεί περιμετρικά στο τελάρο  

Στη βάση του τελάρου θα τοποθετηθεί σύστημα από διπλή λάμα 30 x 8χιλ, που θα  αποτελεί την βάση όπου 

προσαρμόζεται ο μηχανισμός ανάκλισης. 

Στην κορυφή του πλαισίου θα υπάρχει μεταλλικό στοπ από λάμα 40 x 8χιλ, ώστε να   τερματίζει το 

ανακλινόμενο τμήμα στην οριζόντια θέση. 

 

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα φέρουν ηλεκτροστατική βαφή,   η ραφή των σιδηροσωλήνων θα είναι αφανής και  

συνεχής και όλες οι συγκολλήσεις τροχισμένες. 

 

                Μηχανισμός ανάκλισης 
Ο μηχανισμός ανάκλισης θα αποτελείται από: 

 Το ηλεκτρονικό χειριστήριο 

 Τον μηχανισμό ανύψωσης (μοτέρ) 

 To έμβολο του μηχανισμού ανύψωσης 

 

       Ξύλινη επένδυση    

 Θα αποτελείται από: 

Προσκέφαλο - ορθογώνια ξύλινη επιφάνεια από MDF οξιά πάχους 25ιχλ διαμορφωμένη κατάλληλα με 

στρογγυλευμένες γωνίες για λόγους χρηστικούς και φινιρίσματος.   

Πλαϊνές τραβέρσες (μεγάλες)  - ξύλινη επένδυση των πλαϊνών του κρεβατιού από MDF οξιά πάχους 25χιλ 

με στρογγυλευμένες γωνίες.   

Τραβέρσα ποδιών - ξύλινη επένδυση των ποδιών του κρεβατιού από MDF οξιά πάχους 25χιλ με 

στρογγυλευμένες γωνίες.   

 

Η σύνδεση των τεμαχίων επένδυσης μεταξύ τους αλλά και με το μεταλλικό πλαίσιο του κρεβατιού θα 

πραγματοποιείται με φιράμια και βίδες. 
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Οι τελικές επιφάνειες όλων των ξύλινων επιφανειών θα λουστραριστούν  με βερνίκια μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   

Μήκος: 193εκ.  

Πλάτος: 94,5εκ.  

Ύψος:  95,5εκ. 

 

 

α/α  19 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

190 x 90εκατ 

 

                                   

Στρώμα διαστάσεων 190εκατ. μήκος, 90 εκατ. πλάτος, 18 εκατ. ύψος,  αποτελούμενο  από: 

 Πλαίσιο από ελατήρια (2,4χιλ),  πυκνοπλεγμένο 

 Κετσέ έγχρωμο,  βαμβακερό, παχύ και ελαστικό 

 Βάτα έγχρωμη αφράτη, βαμβακερή 100%,  πάχους 2,5εκατ. 

 Επένδυση από ύφασμα κρετόν, καπιτοναρισμένο. 

 

 

α/α  20 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ   
 

 
 

 
 

 

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η πλάτη θα 

είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

  

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 
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Στο επάνω τμήμα του κομοδίνου θα υπάρχει μονό ξύλινο συρτάρι που θα ανοίγει οριζόντια κατά τα 3/4 της 

συνολικής του επιφανείας, προσαρμοσμένο σε ζεύγος μεταλλικών οδηγών. Εσωτερικά θα υπάρχει πλαστική 

κουταλοθήκη  αντιμικροβιακή. 

Στο κάτω τμήμα του κομοδίνου, θα υπάρχει  ντουλαπάκι με πόρτα και 1 ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ’ 

ύψος..  

Στους άξονες περιστροφής της πόρτας θα τοποθετηθούν μεταλλικοί μεντεσέδες αρίστης ποιότητας για την 

λειτουργική και αθόρυβη χρήση  της. 

Οι  χειρολαβές  θα  είναι μεταλλικές,  ανοξείδωτες και εργονομικές, σχήματος τόξου. 

Για  την  εύχρηστη  μετακίνηση του κομοδίνου, στη βάση της έδρας του θα υπάρχουν τέσσερεις (4) ρόδες 

Φ50, περιστρεφόμενες από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο. 

                                                                                                                                                

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  45 x 40 x 75 (cm)  

 

 
 

α/α  21 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗ  

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Υ180 x 180 x 60   

 

 

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η πλάτη θα 

είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της   θα τοποθετηθεί  καπάκι από μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Η ντουλάπα θα φέρει τρεις πόρτες κρεμαστές από μελαμίνη 18mm και κάθετα χωρίσματα από μελαμίνη 

15mm. 

 

Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής 

κατασκευής και τέλειας λειτουργίας. Θα φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά 

ασφαλείας 

Εσωτερικά θα φέρει ράφι σταθερό με σωλήνα χρωμίου για κρέμασμα ρούχων 

  

Στη βάση της ντουλάπας θα τοποθετηθούν κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  από 

την επάνω πλευρά της βάσης. Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. 

 

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   

 

 

 

α/α  22 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

  ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΦΥΛΛΗ 

  ΔΙΑΣΤAΣΗ: Υ180 x 120 x 60   
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Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η πλάτη θα 

είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της   θα τοποθετηθεί  καπάκι από μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Η ντουλάπα θα φέρει πόρτες κρεμαστές από μελαμίνη 18mm και κάθετα χωρίσματα από μελαμίνη 25mm.  

Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής 

κατασκευής και τέλειας λειτουργίας. Θα φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά 

ασφαλείας 

Εσωτερικά θα φέρει ράφι σταθερό με σωλήνα χρωμίου για κρέμασμα ρούχων 

  

  

Στη βάση της ντουλάπας θα τοποθετηθούν κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  από 

την επάνω πλευρά της βάσης. Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. 

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   

 
 

α/α  23 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 
 

ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Βάση έδρας και πλάτης  

Να έχει   μεταλλική βάση κατασκευασμένη από σωλήνα στρογγυλό διαμέτρου Φ25mm και πάχους 1,5 mm 

κατάλληλα διαμορφωμένο και συγκολλημένο που να εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή  

Να βάφεται ηλεκτροστατικά με πούδρα που να προσφέρει αντοχή σε διάβρωση και χτυπήματα. 

 

Σκελετός καθισμάτων  

Να αποτελείται από τον  οριζόντιο ορθογωνικό σωλήνα 30 x 60 mm και πάχους 3 mm και κατάλληλου 

μήκους για την ανάρτηση δύο καθισμάτων, ο οποίος να στηρίζεται στις άκρες του σε δύο ζεύγη ποδιών 

σχήματος ανάποδου “Τ’’. 

Τα πόδια να αποτελούνται   από την  κολώνα στήριξης που να  κατασκευάεται από ορθογωνικό σωλήνα 40 x 

60 mm και πάχους 3 mm και το πέλμα από ορθογωνικό σωλήνα 30 x 50 mm και πάχους 3 mm. 

Στα πόδια μέσω υποδοχών  να κουμπώνει και να βιδώνεται για μεγαλύτερη ευστάθεια  ο οριζόντιος σωλήνας 

και  να τοποθετείται πλαστική καλύπτρα. 

Στον οριζόντιο σωλήνα να  εδράζονται οι έδρες των καθισμάτων με μεταλλικό   στήριγμα  σχήματος ‘’Π’’από 

διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm. 

 

Πλάτη 

Να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο κατάλληλα διαμορφωμένο σε ειδικά καλούπια υπό πίεση και φέρει 

ειδικές νευρώσεις για μεγάλη αντοχή. Εσωτερικά  να έχει δρύινη μοριοσανίδα  min 5 στρωμάτων πάχους 

τουλάχιστον 7,5 mm και  να καλύπτεται από αφρολέξ πάχους τουλάχιστον   35mm και να επενδύεται με 

ύφασμα  

 

Έδρα 

Να κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο κατάλληλα διαμορφωμένο σε ειδικά καλούπια υπό πίεση και φέρει 

ειδικές νευρώσεις για μεγάλη αντοχή. Εσωτερικά  να έχει δρύινη μοριοσανίδα  min 5 στρωμάτων πάχους 
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τουλάχιστον 7,5 mm και  να καλύπτεται από αφρολέξ πάχους τουλάχιστον   40mm και να επενδύεται με 

ύφασμα  

 

Πέλματα 

Να κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο και  να εφαρμόζουν στις απολήξεις των ποδιών. 

 

Τραπεζάκι   

Ενδιάμεσα στα καθίσματα  να τοποθετείται τραπεζάκι από μελαμίνη πάχους 18 mm.Περιμετρικά  να φέρει 

pvc πάχους 3 mm. 

 
 

α/α  24-25-26 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

 

 Υ180 x 160 x 60 (ΡΑΦΙΕΡΑ ΛΙΝΩΝ) 

 Υ180 x 170 x 40 (ΡΑΦΙΕΡΑ ΛΙΝΩΝ) 

 Υ180 x 240 x 40 (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ) 

 

Θα κατασκευαστούν  από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 25mm. Η πλάτη θα 

είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης θα τοποθετηθεί  καπάκι από μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 

25mm. 

  

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ΑBS πάχους 2mm, που θα επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του θα  είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Η ραφιέρα  θα  είναι ανοιχτή με ράφια και θα φέρει κάθετο χώρισμα στη μέση από μελαμίνη 25mm.     

H διάσταση  180 x 240 x 40 θα φέρει διπλό κάθετο χώρισμα επίσης από μελαμίνη 25mm. 

Τα ράφια θα είναι μετακινούμενα, πάχους 25mm, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο System 32, με 

δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα  

γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο ανά πλευρά) και υποδοχές (φωλιές) από το ίδιο 

υλικό, που θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών και θα εξασφαλίζουν 

αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι τουλάχιστον. 

  

Στη βάση της ραφιέρας τοποθετούνται κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση.   Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι 

από πλαστικό υλικό. 

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   

  

 

α/α  27 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΕΡΜΑΡΙΟ MEΛΑΜΙΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ Υ200 x 250 x 80 

 

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η πλάτη θα 

είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος της   θα τοποθετηθεί  καπάκι από μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 
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Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα 

επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την 

αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Το ερμάριο φέρει πόρτες κρεμαστές από μελαμίνη 18mm και κάθετα χωρίσματα από μελαμίνη 25mm. 

 

Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής 

κατασκευής και τέλειας λειτουργίας.  

  

Τα ράφια   θα  είναι μετακινούμενα, πάχους 25mm , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο System 32, με 

δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα 

γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα (δύο (2) ανά πλευρά) και υποδοχές (φωλιές) από το ίδιο 

υλικό, που θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύπες καθ' ύψος των πλαϊνών επιφανειών και θα εξασφαλίζουν 

αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 

Στη βάση του ερμαρίου θα τοποθετηθπύν κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  από 

την επάνω πλευρά της βάσης. Τα τελειώματα πελμάτων σε επαφή με το δάπεδο θα είναι από πλαστικό υλικό. 

 

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   

 

 
 

α/α  28 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ200 x 220 x 60 

 

 Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 18mm. Η 

πλάτη θα είναι από τα ίδια  υλικά με ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο επάνω μέρος   θα τοποθετηθεί  καπάκι από μελαμίνη όμοιων χαρακτηριστικών,  πάχους 25mm. 

Όλα τα εμφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην 

μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην 

επιτρέπει την αποκόλλησή του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και 

λειασμένες. 

  

Η γκαρνταρόμπα θα φέρει 4 πόρτες κρεμαστές μεγάλες από μελαμίνη 18mm και  κάθετα χωρίσματα 

από μελαμίνη 25mm. 

Στους 50cm από κάτω θα φέρει μικρές πόρτες μελαμίνης 18mm 

Οι πόρτες θα  αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας 

λειτουργίας 

Οι πόρτες από μελαμίνη θα φέρουν εργονομικό πόμολο και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας 

Εσωτερικά θα φέρει ράφι σταθερό πάχους 18mm, με σωλήνα χρωμίου για κρέμασμα ρούχων. 

Οι πόρτες θα  φέρουν εργονομικό πόμολο.   Στο δεξί φύλλο θα τοποθετείται περιστροφική κυλινδρική 

κλειδαριά ασφαλείας, από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, επινικελωμένη, η 

οποία να ασφαλίζει σε μεταλλική γωνία. 

  

Στη βάση της  θα τοποθετηθούν κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη 

οριζοντίωσης. Τα πέλματα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) από χάλυβα Μ8 

σπειρώματος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων να γίνεται με ευκολία  

από την επάνω πλευρά της βάσης.  

Οι συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα γίνονται με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) 

εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.   
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α/α  29 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ Ø80 

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ WERZALIT   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τραπέζι με μεταλλική βάση βαφής και επιφάνεια werzalit Φ80 

 

Τη μεταλλική βάση θα αποτελούν: 

 

 Η κολώνα (ορθοστάτης), από σωλήνα διατομής Φ75mm πάχους 1.5mm. 

 Τα πόδια, κατασκευασμένα από σιδηροσωλήνες διατομής Φ32 x 1,5χιλ πάχος. 

 Η βάση στήριξης της επιφάνειας, από σιδηροσωλήνα διατομής 20 x 30χιλ και πάχους 1,5χιλιοστών  

Τα πόδια και η βάση επιφάνειας θα συγκολληθούν σταθερά με τους ορθοστάτες. 

Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων θα  είναι ομοιόμορφες, λειασμένες με τροχό   

και κατά το δυνατόν αφανείς. 

Στο κάτω μέρος των ποδιών θα βιδωθούν ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι Μ6), με πάτημα πλαστικό, για την 

προστασία των δαπέδων και την καλύτερη οριζοντίωση του τραπεζιού. 

Η μεταλλική βάση θα φέρει   ηλεκτροστατική βαφή.   

 

  Η επιφάνεια θα κατασκευαστεί από WERZALIT, κατάλληλο για εξωτερικούς  χώρους. Θα πρέπει να 

αντέχει θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς Κελσίου και να  έχει ειδική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 

(UV). 

  

 

α/α  30 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΗΠΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

 

                                   

Θα αποτελείται από: 

 τον σκελετό αλουμινίου  

 την  πλαστική έδρα και πλάτη 

Ο  σκελετός στο σύνολό του θα κατασκευαστεί από αλουμίνιο διατομής Φ26mm. H προέκταση των εμπρός 

ποδιών θα σχηματίζει τα μπράτσα και θα ολοκληρώνει την πλάτη. 

Στα κάτω άκρα των ποδιών για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα 

(τάπες) από μαλακό πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. 

 

Το πλαστικό της έδρας και πλάτης θα είναι πλεχτό στον μεταλλικό σκελετό, διάτρητο,  από πολυπροπυλένιο 

αρίστης ποιότητας. 

Το κάθισμα θα πρέπει να είναι στοιβαζόμενο. 

 

Διαστάσεις καθίσματος: 50 x 60 x 77Η (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) 

 

 

α/α  31 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

Διάδρομος γυμναστικής 

 

Θα φέρει οθόνη προγραμμάτων (LCD) γραφικής απεικόνισης και κυλιόμενων πληροφοριών, οθόνες 

δεδομένων άσκησης με ενδείξεις χρόνου, απόστασης, ταχύτητας, κλίσης,κατανάλωσης ενέργειας, καρδιακού 

ρυθμού. 

Ο κινητήρας θα είναι 3ΗΡ συνεχούς απόδοσης. 

Μέγιστο βάρος χρήστη 150 κιλά 
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Κλίση 0-12% με βήμα 0,5% 

Ταχύτητα 0,5-22 χλμ/ώρα με βήμα 0,1 χλμ/ώρα 

 

Ο διάδρομος θα είναι πτυσσόμενος με μέγιστο βάρος 150 κιλά 

Το μήκος του δεν θα υπεβαίνει τα 2,20μ και το πλάτος του το 1,00μ 

 

Θα φέρει σύστημα απόσβεσης κραδασμών, ορθοπεδικό ταπέτο και ο τάπητας τρεξίματος υα είναι περίπου 

50Χ150 εκατοστά. 

 

 

α/α  32 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

Ποδήλατο άσκησης 

 

Θα φέρει οθόνη προγραμμάτων έγχρωμη TFT 7" με ενδείξεις χρόνου, ταχύτητας, απόστασης, θερμίδων, 

καρδιακού ρυθμού. 

Η οθόνη δεδομένων θα φέρει 10 έτοιμα προγράμματα, 20 προσωπικά προγράμματα και μητρώο 8 χρηστών. 

Το μέγιστο βάρος χρήστη θα είναι 135 κιλά. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι ηλεκτρομαγνητικό. 

Ο μετασχηματιστής θα είναι 26V/2.3A  

Το κάθισμα θα είναι ρυθμιζόμενο οριζόντια, με σύστημα άνετης ολίσθησης σε ράγες αλουμινίου, πλάτη 

ρυθμιζόμενη σε ύψος και σταθερές χειρολαβές. Οι χειρολαβές στο τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενης κλίσης. 

Το ποδήλατο θα φέρει ροδάκια μεταφοράς. 

Διαστάσεις: μήκος 170 εκατ., πλάτος 70εκατ., ύψος μέχρι 120 εκατ. . Βάρος 60 περίπου κιλά 

 

 

α/α  33 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

Συσκευή άσκησης τετρακεφάλου 

 

Συσκευή για την (σε καθιστή θέση) άσκηση των τετρακεφάλων μυών, με ιμάντα για την πρόσδεση των 

ποδιών, χειρολαβές για τη στήριξη των χεριών, βαθμονομημένο γωνιόμετρο και δυνατότητα  καθορισμού 

ορίων κίνησης.  

Η θέση του βραχίονα ορισμού της κίνησης θα έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους, ώστε να 

συμπίπτει στον άξονα του γόνατος κάθε χρήστη. 

Η πλάτη του καθίσματος θα πρέπει να μπορεί να πάρει οριζόντια θέση για την άσκηση των οπίσθιων 

μηριαίων. 

Θα συνοδεύεται από βάρη 10 κιλών. 

 

 

α/α  34 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

Τροχός ώμου 

 

Συσκευή για την άσκηση του άνω μέρους του κορμού. Θα είναι χρωμιωμένος, με δυνατότητα αυξομείωσης 

του ύψους του άξονα περιστροφής, του ύψους της χειρολαβής του ασθενούς και της αντίστασης 

περιστροφής. 
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α/α  35 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

Τροχαλία έλξεων ώμου 

 

Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, με χρωμιωμένο σκελετό, ενώ το σχοινί έλξης θα φέρει χειρολαβή. 

 

 

α/α  36 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

Μηχανισμός πρηνισμού – υπτιασμού 

 

Θα είναι σταθερής στερέωσης, με δύο ανεξάρτητες λαβές. Η αντίσταση φορτίου θα πρέπει να αυξομειώνεται 

ανεξάρτητα σε κάθε λαβή. 

 

 

α/α  37 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑμεΑ 

              

 

Μπανιέρα για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά προβλήματα και ΑμεΑ. Θα τοποθετείται 

στο κέντρο του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης μηχανισμού μεταφοράς ατόμων 

(γερανάκι) σε αυτή. Θα έχει τη δυνατότητα κλίσης – ανάκλισης σε διαφορετικές γωνίες και αποπλήρωσης με 

τον εξυπηρετούμενο εντός αυτής. Ο χειρισμός της θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση χειριστηρίου. 

Ανάλογο προϊόν με την εμπορική ονομασία «PARKER», υπάρχει για ενημέρωση των ενδιαφερομένων,  

στην ιστοσελίδα www.arjo.ca 

  

Θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Συνολικό βάρος      131 χλγ 

Ανυψωτική ικανότητα     190 χλγ 

Κατανάλωση νερού     90 λιτρα 

Χρόνος πλήρωσης με πίεση 300kPa   1,6 λεπτά 

Χρόνος αποπλήρωσης*     2,2 λεπτά 

Σύνδεσμοι  (δικτύου Θ/Κ ύδατος )   ½ ΄΄ ROW 

Ελάχιστη πίεση (δικτύου Θ/Ψ ύδατος )   4.5 psi (40 kPa) 

Μέγιστη πίεση (δικτύου Θ/Ψ ύδατος ) D08WP  73 psi (520 kPa) 

Μέγιστη θερμοκρασία θερμού ύδατος D08WP  90
ο
 C 

Ελάχιστη θερμοκρασία θερμού ύδατος D08WP  56
ο
 C 

Μέγιστη θερμοκρασία ψυχρού ύδατος D08WP  20
ο
 C 

Η μπανιέρα διαθέτει παγίδα κατακράτησης στερεών 1 ½ ‘’ (40 mm) 

Ελάχιστη ικανότητα αποπλήρωσης   41,5 λίτρα/λεπτό 

  

Εγκρίσεις 
Σήμανση CE δια TÜV, UL 

 

* όγκος σκάφης ποδιών προ-πληρωμένος 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arjo.ca/
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α/α  38 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑμεΑ 

(ΓΕΡΑΝΑΚΙ) 

Κυλιόμενος τροχήλατος μηχανισμός μεταφοράς ατόμου με κινητικά προβλήματα από το κρεβάτι στην ειδική 

μπανιέρα, από οποιαδήποτε πλευρά του κρεβατιού, και επιστροφής του. Το φορείο μεταφοράς θα πρέπει να 

είναι  μεταβλητό σε ύψος και να φέρει χειρολαβές και ιμάντες για την πρόσδεση (ασφαλή μεταφορά) του 

εξυπηρετουμένου. Ο μηχανισμός θα κινείται ηλεκτρικά με μπαταρία  μολύβδου-οξέος, ενώ στο σύστημα θα 

περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος φορτιστής για την επαναφόρτισή της. Ανάλογο προϊόν με την εμπορική 

ονομασία «BOLERO», υπάρχει για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα www.arjo.ca 

 

Θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ανυψωτική ικανότητα 150 χλγ 

Βάρος 65 χλγ 

Μέγ. Συνολικό βάρος (ανυψωτήρ+άτομο) 215 χλγ 

Ολικό πλάτος 825 mm 

Πλάτος μεταξύ υποστηριγμάτων φέροντος πλαισίου 495 mm 

Ελεύθερο ύψος κάτω από το φέρον πλαίσιο 80 mm 

Ολικό Μήκος 1450 mm 

Εύρος ανύψωσης γρύλου (φορείου) 565 mm 

Βολτάζ παροχής 24 V DC 

Στοιχείο Μπαταρίας Σφραγισμένο μολύβδου-οξέος NDA 0100-103 

Μέγιστο ελεύθερο ύψος κάτω από το φορείο 1035 mm 

Ελάχιστο ελεύθερο ύψος κάτω από το φορείο 465 mm 

Μέγιστη ανύψωση 1720 mm - Ελάχιστη ανύψωση 1155 mm 

 

Εγκρίσεις Σήμανση CE δια TÜV, UL 

 

 

α/α  74 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD 55" 

 

Διαγώνιος: 55'', Αναλογία οθόνης:16:9,    Ευκρίνεια: FULL HD, Ηχεία:  2 x 10W   

    

 

 α/α  75 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD 46" 

 

 Διαγώνιος: 46'', Αναλογία οθόνης:16:9,    Ευκρίνεια: FULL HD, Ηχεία:  2 x 10W      

 

 

α/α  76 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

DVD Player   

                     

Dolby Digital Compatible.  Συμβατά Αρχεία Αναπαραγωγής: CD-DA, CD-R, CD-RW, DivX, DVD video, 

DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, JPEG Viewer, MP3, 

SVCD, Video CD 
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α/α  77 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 

 

Ονομαστική ισχύς: 2 καναλιών 65 W + 65 W (4 Ω/ohms, 1 kHz), Δυναμική ισχύς: 80 W + 80 W (4 Ω/ohms) 

α/α  78 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

CD / MP3 PLAYER 

 

Υποστηριζόμενα μέσα: CD, CD-RW, MP3, WMA.      Συνδεσιμότητα: USB, Οπτική ψηφιακή έξοδος, 

Αναλογικές έξοδοι. 

 

 

α/α  79 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΗΧΕΙΑ 

 

2 δρόμων - 2 ηχεία, Μέγιστη ισχύς: 60 W (IEC) 120W (PEAK) 

 

 

α/α  80 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 

 

Πλάτος: 90 CM. Τύπος Συσκευής: Ελεύθερο. Χρώμα: Inox.  

Ενεργειακή Κλάση: A, Χωρητικότητα σε lt: (κατάψυξη) 175  (συντήρηση): 375  

Μοτέρ: 2, Τύπος Ψύξης: No Frost 

 

 

α/α  81 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΕΣΤΙΕΣ 

 

Πλάτος: 60 CM. Χρώμα : Inox. Τύπος Εστίας: Μη Αυτόνομη  Εστίες: Κεραμικές, Αριθμός Εστιών : 4  

(τουλάχιστον) 

 

 

α/α  82 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΦΟΥΡΝΟΣ 

 

60 CM, Χρώμα: Inox. Ενεργειακή Κλάση: A+  Τύπος Φούρνου:  Κάτω πάγκου.  Χωρητικότητα σε lt: 65. 

Διακόπτες: Χωνευτοί 

 

 

 

 

 

 



Διακήρυξη  --  «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Σελίδα 43 
 

α/α  83 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 

 

60 CM, Τύπος Απορροφητήρα: Συρόμενος. Χρώμα: Inox.  Απορροφητικότητα : 650m3/h τουλάχιστον. 

Κινητήρες: 2 

 

 

α/α  84 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

 

 Ελεύθερος, Χρώμα: Inox. Χωρητικότητα σε lt: 17. Βαθμίδες ισχύος για τα μικροκύματα: 700 

 

 

 

α/α  85 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 

 

Για καφέ, espresso, cappuccino, latte macchiato, ζεστή σοκολάτα ή τσάι. 

 

 

 

α/α  86 από πίνακα προϋπολογισμού εξοπλισμού 

 

ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ 

 

Για φραπέ, milk shake, κοκτέιλ, κ.τ.λ. Δυνατό μοτέρ. Δύο δίσκοι χτυπήματος.  

 

 

 

                                Η Συντάξασα 

 

 

 

 

                               Ιωάννα Παπαδοπούλου 

                              Πολιτικό Μηχανικός με βαθμό Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστημα ………………………… 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………… (και ολογράφως) ………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 

………………………….………………………………………, οδός…………………..……………., 

αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….. για  

την προμήθεια αντικειμένων της ΟΜΑΔΑΣ  ……  ……………………………………………… σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ.  50319/22-09-2014 Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό  απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστημα ………………………… 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 

Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων της ΟΜΑΔΑΣ…….. ……………………………. 

(αριθμός διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών του ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας και το οποίο ποσόν 

καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α   ---   Εξοπλισμός – Έπιπλα                                                          

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

     

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Κάθισμα ξύλινο  

με επενδεδυμένη  

έδρα 

70    

2 
Τραπέζι με 4 πόδια 

ξύλινα     
13    

3 
Τραπέζι με 4 πόδια 

ξύλινα φάλτσο και 

επιφάνεια μελαμίνης  

3    

4 
Καναπές 3-θέσιος  με 

πλαϊνά ως κάτω 

χωρίς ποδαρικά  

2    

5 
Καναπές 2-θέσιος  με 

πλαϊνά ως κάτω 

χωρίς ποδαρικά  

5    

6 
Πολυθρόνα σαλονιού  

με πλαϊνά ως κάτω   
4    

7 
Τραπέζι μέσης 

σαλονιού μελαμίνης   
4    

8 
Τραπέζι μέσης 

σαλονιού μελαμίνης   
2    

9 

Βιβλιοθήκη 

μελαμίνης ειδ. Διαστ. 

Υ220 x 150 x 43 

ανοιχτή 

3    

10 
Γραφείο μελαμίνης 

διαστ. 180 x 80 x 

75Υ 

3    
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11 
Γραφείο μελαμίνης 

διαστ. 120 x 80 x 

75Υ 

6    

12 

Συρταριέρα 

μελαμίνης τριών 

συρταριών 

τροχήλατη 42 x 60 x 

57Υ (για όλα τα 

παραπάνω γραφεία) 

9    

13 
Πολυθρόνα γραφείου 

με μπράτσα 
8    

14 

Κάθισμα 

συνεργασίας με 

μεταλλικό σκελετό 

και επενδυμένη έδρα 

- πλάτη 

5    

15 

Βιβλιοθήκη 

μελαμίνης ειδ. Διαστ. 

Υ180 x 110 x 35 

σύνθετη 

5    

16 
Ερμάριο   με θήκες 

στα ράφια ανοιχτό   
2    

17 
Εξεταστικό κρεβάτι 

με μεταλλικό 

σκελετό, επενδυμένο 

2    

18 

 Κρεβάτι ανάπαυσης 

με MDF ξύλινο 

σκελετό και 

ηλεκτρική ανύψωση 

πλάτης   

15    

19 
 Στρώμα μονό 190 x 

90 x 18 
15    

20 

Κομοδίνο   

μελαμίνης διαστ. 

Υ75 x 50 x 40 

τροχήλατο με 1 

συρτάρι επάνω με 

κουταλοθήκη 

πλαστική 

αντιμικροβιακή και 

κάτω ντουλάπι με 

ράφι 

15    

21 
Ντουλάπα ρούχων 

μελαμίνης 3-φυλλη   
3    

22 
Ντουλάπα ρούχων 

μελαμίνης 2-φυλλη   
3    

23 

Σύστημα αναμονής 

2-θέσιο με πλαστικό 

κέλυφος (μικρό) και 

τραπεζάκι μελαμίνης 

στη μέση   

8    
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24 

Ραφιέρα μελαμίνης 

ειδ. διαστ. Υ180 x 

160 x 60 ανοιχτή με 

μελαμίνη 25mm 

πάχος (ραφιέρα 

λινών) 

1    

25 

Ραφιέρα μελαμίνης 

ειδ. διαστ. Υ180 x 

170 x 40 ανοιχτή με 

μελαμίνη 25mm 

πάχος (ραφιέρα 

λινών) 

1    

26 

Ραφιέρα μελαμίνης 

ειδ. διαστ. Υ180 x 

240 x 40 ανοιχτή με 

μελαμίνη 25mm 

πάχος (ειδη 

καθαριστηρίου) 

1    

27 

Ερμάριο μελαμίνης 

κλειστό με πόρτες 

Υ200 x 250 x 80 

(διάδρομος) 

1    

28 

Γκαρνταρόμπα 

μελαμίνης ειδ. 

κατασκ. Υ200 x 220 

x 60 με κάθετο 

χώρισμα ράφι πάνω 

στους 20cm και κάτω 

θέσεις στους 50cm 

2    

29 

Τραπέζι κήπου με 

μεταλλικό σκελετό 

και επιφάνεια 

werzalit Φ80 

5    

30 

Πολυθρόνα κήπου με 

σκελετό αλουμινίου 

και έδρα - πλάτη από 

διάτρητο πλαστικό 

20    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Β   ---   Εξοπλισμός άσκησης και εξυπηρέτησης υπερηλίκων 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Διάδρομος 

γυμναστικής                                                        
1    

2 
 Ποδήλατο 

ενάσκησης                                              
1    

3 
Μηχάνημα άσκησης 

τετρακέφαλων και 

μηριαίων δικέφαλων.  

1    

4 Τροχός ώμου 1    

5 
Τροχαλία έλξεων 

ώμου 
1    

6 
Μηχανισμός 

πρηνισμού 

υπτιασμού 

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                 (σφραγίδα - υπογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ   ---   Εξοπλισμός εξυπηρέτησης ΑμεΑ και υπερηλίκων 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μπανιέρα ΑμεΑ                                                                                                             1    

2 

Γερανάκι ΑμεΑ-

μεταφορέας 

ανυψωτικό                                  

με ιμάντα.   

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

  

 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Δ   ---   Λινά Είδη 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς  ΦΠΑ) 

1 

Μαξιλάρι 50 x 70 - 

εξωτερικό κάλυμμα 

βαμβάκι 100%-εσωτερικά 

σφαιρίδια πολυεστερικά 

20    

2 

Σετ αποτελούμενο από άνω 

και κάτω σεντόνι 

βαμβακερό 100% 160 x 

240 και μαξιλαροθήκη 50 x 

70 βαμβακερή 100% 

30    

3 

Υποσέντονο πετσετέ με 

περιμετρικό λάστιχο 

βαμβάκι 80%-πολυεστέρας 

20% 

30    

4 
Κουβέρτα ακρυλλική 

100%, διαστάσεων 1,50 x 

2,20 

30    

5 
Πετσέτα προσώπου 

βαμβακερή 100% 

διαστάσεων 50 x 100 

30    

6 
Πετσέτα μπάνιου 

βαμβακερή 100% 

διαστάσεων 75 x 140 

30    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2014 
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                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Ε   ---   Εξοπλισμός κουζίνας-φαγητού 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Πιάτο πορσελάνης 

φαγητού 24 εκ. 
72    

2 
Πιάτο πορσελάνης 

λευκό γλυκού 19εκ. 
72    

3 
Πιάτο πορσελάνης 

λευκό βαθύ 21εκ. 
72    

4 
Μαχαίρι φαγητού 

ανοξείδωτο 18/10 
72    

5 
Πηρούνι φαγητού 

ανοξείδωτο 18/10 
72    

6 
Κουτάλι φαγητού 

ανοξείδωτο 18/10 
72    

7 
Κκανάτα νερού 

POLYCARBONATE 

1,5 lit. 

24    

8 
Τραπεζομάντηλο 

αλέκιαστο λευκό 1,80 x 

1,50 

6    

9 
Τραπεζομάντηλο 

αλέκιαστο λευκό 1,50 x 

1,50 

26    

10 
Ααλατοπίπερο και 

χαρτοθήκη σετ inox 
24    

11 Ψωμιέρα inox   24    
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12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72    

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72    

14 
Ποτήρι κρασιού 

κολονάτο γυάλινο 
72    

15 
Δίσκος 

παραλληλόγραμμος 40 x 

60 από ξύλο και φελλό 

2    

16 
Δίσκος κυκλικός βαθύς 

30 εκ από ξύλο και 

φελλό 

5    

17 
Φλυτζάνι ελληνικού 

καφέ πορσελάνης 
72    

18 
Πιάτο φλυτζανιού 

ελληνικού καφέ 

πορσελάνης 

72    

19 
Φλυτζάνι τσαγιού 

πορσελάνης  
72    

20 
Πιάτο φλυτζανιού 

τσαγιού πορσελάνης 
72    

21 
Τηγάνι αντικολλητικό 

32 εκ. 
1    

22 
Τηγάνι αντικολλητικό 

24 εκ. 
1    

23 
Κατσαρόλα ανοξείδωτη 

15 λιτ. 
1    

24 
Κατσαρόλα ανοξείδωτη 

7,5 λιτ. 
1    

25 
Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 

7lt 
1    

26 
Ταψί βαθύ 

αντικολλητικό με σχάρα 

42.5 x 29.5 x 7 εκατ. 

2    

27 
Μπρίκι αντικολλητικό 

για εστίες ηλεκτρικού 

και υγραερίου, 250 ml 

1    

28 
Μπρίκι αντικολλητικό 

για εστίες ηλεκτρικού 

και υγραερίου, 380 ml 

1    

29 
Μπρίκι αντικολλητικό 

για εστίες ηλεκτρικού 

και υγραερίου, 680 ml 

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

                                        Δράμα       /      / 2014 
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                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                 

 

                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή) 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ   ---   Ηλεκτρικές Συσκευές   

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                             1    

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1    

3 DVD Player                                                                                          2    

4 Ενισχυτής                                                                                2    

5 CD / MP3 Player                                                                            2    

6 Ηχεία                                                                                                                           4    

7 
Ψυγείο – Καταψύκτης 

Ντουλάπα                                                  
1    

8 Εστίες                                                                                                1    

9 Φούρνος                                                                                                   1    

10 Απορροφητήρας                                                                                       1    

11 
Φούρνος 

Μικροκυμάτων                                                    
1    

12 Πολυκαφετιέρα                                                                              1    

13 Φραπεδιέρα                                                                                               1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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                                        Δράμα       /      / 2014 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                 

                                                                                                   (σφραγίδα - υπογραφή)  

 


