
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 317/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 33ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 20-12-2011 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού δηµόσιου  διεθνή  διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  ,για  την προµήθεια εξοπλισµού για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού σχολείου 
∆ράµας ,Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας 
,Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τµηµάτων 
ένταξης . »  

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 20 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 72693/19-12-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
Ο κ. Στ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά 
σειρά µέλος κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δεν µπορούσε να παρευρεθεί στην 
συνεδρίαση και κλήθηκε και παρευρέθει το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Κ. Γρηγορίου.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Γρηγορίου Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη 
της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 72624/19-12-2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 
 

         Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης ανοικτού δηµόσιου  διεθνή 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  , για την προµήθεια 
εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής αγωγής του ∆ήµου 
∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας ,Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας , Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 



 

Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης  και παρακαλούµε για την 
απόφασή σας.   

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο ,ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων,  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου  διεθνή  διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  ,για  την προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Μονάδων ειδικής αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού σχολείου ∆ράµας 
,Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας ,Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τµηµάτων ένταξης »  

 µε τους παρακάτω όρους, όπως  αυτοί  συντάχθηκαν από τη ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Μονάδων ειδικής Αγωγής 
του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου 
Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκ-
παιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και 
των Τμημάτων Ένταξης. 
ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 
 

 
   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

(Τύπος  Α2
1
) 

 

 

Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού
2
 στο 

πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18 

 
(Τόπος)  ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1

ης 
Ιουλίου) 

(Ημερομηνία) 19/12/2011  

                                                 
1
 Με κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 

2
    Το κατώφλια όρια (χωρίς Φ.Π.Α.) για την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ (προµήθειες), 
που ισχύουν από 1

η
 Ιανουαρίου 2010, είναι ίσα µε το ποσό των 125.000 ΕΥΡΩ για τις Κεντρικές 

αναθέτουσες αρχές 
(παράρτηµα IV οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και σε 193.000 € για τις λοιπές αναθέτουσες αρχές 



 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Μονάδων ειδικής 
Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού 
Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαί-δευσης και 
Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδι-κής 
Αγωγής) καθώς και των Τμημάτων 
Ένταξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. Διακήρυξης:     2/2011 

Πόλη, ΔΡΑΜΑ 

Αρ.Πρωτ. ………………………….……. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ-ΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

διακηρύσσει 

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Προϋπολογισμού 297.391,86 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του ΕΚΠΟΤΑ ΚΥΑ 11389/93 "Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους  

και  καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως 

άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης την  

χαμηλότερη τιμή 

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΝΑΙ / ΟΧΙ 



 

 

� ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

� 1.................................................................. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 2........................................................ Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 3................................................................................................................................. Ορισμοί: Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 4............................................................................. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 5............................... Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 6.............................. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 7..............................................................................Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Σφάλμα! Δεν έχει ορισ

� 8............................................................................................................................... Εγγυήσεις Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 9..........................................................................................Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 10. ...................................................................................................... Αξιολόγηση Προσφορών Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 11. ........................................................................................................ Ενστάσεις - Προσφυγές Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 12. .................................................................................................. Κατακύρωση Διαγωνισμού Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 13. .....................................................................Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� 14. .................................................. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ Σφάλ

� 15. ............................................................................................................. Εφαρμοστέο Δίκαιο Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ....................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ...................................... 35 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ..................................................................................................................................... 36 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................................................... 50 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ..................................................... 53 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ........................................................ 56 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ............................................ 57 
 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις : 

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ. 

Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 

3. Της  ΚΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ185/Β/93 ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ» ΕΚΠΟΤΑ 

4. Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο 

οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το 

Ν. 2854/2000. 

7. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις’’. 

8. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25. 

9. Την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ Α΄ 

30/14.2.2005) 

10. Την με αριθμ. Π1/4089 ΦΕΚ 2498/4-11-2011 Τεύχος Β' περί εξαίρεσης από την ένταξη στο Ε.Π.Π.  

11. Την με αρ 233/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας 

12. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ . 

                            

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, 

προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα 

έξι λεπτών (297.391,86 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, 

για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων καθώς και των τμημάτων ένταξης που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

η οποία συνεστήθη με την με αριθμό…………………………………………… …………………απόφαση 

του…………………………………………….., για την προμήθεια των ειδών (κατηγοριοποιημένων σε εννέα πακέτα) που 

αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ και κατόπιν κανονικής προθεσμίας 52 ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τύπο.  

 

Ημερομηνία αποστολής για 

δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στον Ημερήσιο Τύπο 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ) 

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη 

Σε ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 

23/12/2011 29/12/2011 30/12/2011 € 297.391,86 

 

 



 

 

Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας. 

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 66100 

Δράμα.  

1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια όλων ανεξαιρέτως των υλικών τα οποία αναλυτικά 

παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

1.4. «Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για 

τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται 

μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.» Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού των πακέτων. 

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο 

Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  



 

 

Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα 

μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας 

(οδός Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 66100 Δράμα, Πληροφορίες κ Μελιάδης Μιλτιάδης) κατά τις 

εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη 

από τα γραφεία της Αναθέτουσας, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 8/2/2012. 

2.2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έως τις 29/1/2012. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν 

γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την 

Προκήρυξη μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 

τις 8/2/2012. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή 

διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.3. Ενστάσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ,  δηλαδή μέσα στο 

μισό του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της παρούσης 

διακήρυξης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από 

την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω 

απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 

3 του ΕΚΠΟΤΑ.  



 

 

Ορισμοί: 

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: 

o «Αναθέτουσα Αρχή»: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας 

o «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη 

διαδικασία. 

o «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει 

προσφορά. 

o «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό ……………………………….. 

απόφασης του…………………………………..για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την 

εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας. 

o «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 

προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά 

την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος 

Δ΄ της παρούσας. 

o «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των 

οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.  

o «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ. 

o «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 

περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο 

(σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου 

εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη 

Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

υπογράφοντα.  



 

 

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

4.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη 15/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ.,  στα γραφεία 

της Αναθέτουσας Αρχής που είναι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας στην οδό 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, όροφος 2
ος

  γραφείο Τμήματος Προμηθειών. 

4.2. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης, τηλ 25213-50630, φαξ 251210-

23343 



 

 

Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας. 

5.2. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς 

τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, 

εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δράμας, 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου Δράμα, για τη Διεύθυνση Οικονομικών Δήμου Δράμας, Τμήμα 

Προμηθειών με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 

όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ώρα 13:00) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 

άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.4. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, 

έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, 

κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του 

Φακέλου Προσφοράς του. 

5.5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5.6. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ο 

υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, 

δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με 

εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 

που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση 

στην Αγγλική. 

5.7. Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

� Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

� Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

� Ο αριθμός της διακήρυξης. 

� Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

� Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Επιλογή Αναδόχου του έργου: 

 

«Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής 

Αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας (Ειδικού Σχολείου ∆ράµας, Εργαστηρίου Ειδικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ∆ράµας, Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τµηµάτων Ένταξης.» 

 



 

 

 

• Κάθε φάκελος προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του υποψηφίου, 

προκειμένου να πρωτοκοληθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προσφορές δεν θα γίνονται 

αποδεκτές και ο υποψήφιος θα απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.  

5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους 

υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και β)  τον Υποφάκελο της 

Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που 

την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5.11. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών που περιγράφονται στο παράρτημα Α’ και Β’ 

της παρούσης. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 

περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως 

αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών 

ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων 

τους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.  

5.14. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και παραδίδονται με απόδειξη 

στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό προς φύλαξη. 

5.15. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν 

νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. 

5.16. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί 

ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. 

5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που 

προβλέπονται στο άρθρο 2.3 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται 



 

 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την 

προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους 

ανωτέρω όρους.  

5.18. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται. 

5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.20. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 



 

 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή 

ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και 

συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

(β)  Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να 

ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

6.3. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α)  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 

υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση 

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο 

Παιδείας ανά περίπτωση. 

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

(i)  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(ii)  Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού  συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’  όσον δεν είναι και 

κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 

κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος  

 



 

 

Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

7.1.1 Στον υποφάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά: 

α)   Για 'Ελληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 

Ε της διακήρυξης).  

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.  

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

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

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης 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 

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 ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή 

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

β)   Για αλλοδαπούς:  

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

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

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 

εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  

γ)   Για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

'Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  



 

 

δ)   Για συνεταιρισμούς:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

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

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

ε)   Για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους 

είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις 

ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς 

μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από 

τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.  

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται 

μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και 

δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.  

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 

μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση κάποιου από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα 
ή κάποια από αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

7.1.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

7.1.3. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

7.1.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 

ειδών. 



 

 

Για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος (βλ. παρ. 6.6 του παρόντος), καθώς και τις 

τεχνικές του δυνατότητές (βλ. παρ. 6.5 του παρόντος) στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχονται και τα ακόλουθα:  

7.2.1 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:  

(i)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  και  

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για 

ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την 

απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

7.2.2 Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή 

αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο ετησίως ίσο με το προϋπολογισμό της 

διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του κύκλου εργασιών της που 

αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους 

του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει 

τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 

κατά το διάστημα αυτό.  

7.2.3 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο 

είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι 

ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η 

έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του 

αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερομένων ειδών 

Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή 

καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 

είδους.  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία 

ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού 

θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας». 



 

 

Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία 

ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του 

οποίου έγινε η αποδοχή. 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία 

καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την 

οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν 

αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση 

των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της 

εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης). 

Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από 

φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς 

παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών 

προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση 

δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.  Προσφορές 

που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη 

παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται. 

Στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται βιβλία - 

οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης – λειτουργίας των 

προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική.  Επίσης 

υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση 

τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα.  Το αυτό ισχύει και για το 

λογισμικό όπου απαιτείται. 

Στην οικονομική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων και με ποινή αποκλεισμού η 

αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Οι προμηθευτές, μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι εάν τους ζητηθεί να πραγματοποιήσουν ενώπιον της επίδειξη 

λειτουργίας και εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  Οι χώροι 

επίδειξης των δειγμάτων, με φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα 

υλικά και εξαρτήματα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων. 

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από 

την Σχολική Μονάδα. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το 

σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.  



 

 

Αναντιστοιχία τεχνικών όρων - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της 

οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της 

προσφοράς.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.  



 

 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό.  

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων 

ειδών. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύμφωνη, επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του 

παραρτήματος Ε΄ (2). 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον 

έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄(4). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 



 

 

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης. Για κάθε πακέτο 

προσφερόμενων ειδών ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ξεχωριστή 

οικονομική προσφορά την οποία θα έχει προηγούμενα παραλάβει πρωτότυπα (σφραγισμένη 

και υπογεγραμμένη φόρμα Οικονομικής προσφοράς για κάθε πακέτο) από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία μαζί με τους όρους της Διακήρυξης. Η υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς κατά 

οιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν είναι 

σαφής (ολογράφως και αριθμητικώς) η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται 

στο σύνολό της ως απαράδεκτη. 

Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από 

το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των 

αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του Παραρτήματος Γ΄ – «Πίνακας Αντιστοίχισης 

Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, 

παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται 

στο δείγμα που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται 

σ’αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση πινάκων του 

υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ΄, μορφής που παρατίθεται στη συνέχεια. Στο φάκελο 

της Οικονομικής προσφοράς θα υπάρχουν υποφάκελοι για κάθε πακέτο προσφοράς και στο 

εξωτερικό κάθε υποφακέλου θα αναγράφεται το πακέτο στο οποίο αναφέρεται η 

συγκεκριμένη οικονομική προσφορά.  

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές 

προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής 

προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως, οι 

υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή 

μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία.  Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει 

η τιμή μονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 



 

 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια πακέτων επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το 

πλήρες πακέτο. 



 

 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΔΑΠ με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά. 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υπάρχει για κάθε μεμονωμένο πακέτο ειδών. Σε κάθε ομάδα 

ειδών ανά πακέτο, μειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιµή στα είδη 

του πακέτου αυτού στο σύνολό του. 

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» του 

Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσης.  

 

 

 

 



 

 

Ενστάσεις - Προσφυγές  

Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 

 



 

 

Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της 

παρούσας.  

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 

υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισμού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να 

ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και 

ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 

δ)  εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 

οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού  (α) 

όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) 

όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν 

τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  

α. Το προς προμήθεια είδος.  

β. Την ποσότητα.  

γ. Την τιμή.  

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 

15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως 

ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος 



 

 

παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της 

σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 

10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον 

προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί 

να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 

συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.  



 

 

Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή 

Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 30 ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 

27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην  παράγραφο 

13.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τριμελείς επιτροπές παραλαβής σε κάθε σχολικό 

εργαστήριο, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• τη σύμβαση 

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 15 ημερών από την άφιξη των 

ειδών στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης. 

Τρόπος Πληρωμής 

Η εξόφληση θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική  ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει 

από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις 

του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

 



 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με 

την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με 

την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 

κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.  

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

δ. Την τιμή.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  

στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση.  

 



 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική  

επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά  που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Δράμας, σύμφωνα με 

το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.  

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

 ΠΑΚΕΤΟ Α 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Α΄ (Κωδικοί 27, 

28) 

 

Διαδραστικοί Πίνακες 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

A1. Διαδραστικός πίνακας 21 τεμάχιο 1.200,00 25.200,00 

A2. Βιντεοπροβολέας 

(Projector) 

18 τεμάχιο 1.600.00 28.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 54.000,00 

 

 ΠΑΚΕΤΟ Β 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Β΄ (Κωδικοί 300, 

301, 302, 303, 304, 305, 

338, 339) 

Ειδικός εξοπλισμός για 
παιδιά με κινητικά 

προβλήματα και 
προβλήματα όρασης 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Β1. Αναπηρικά αμαξίδια 

μεγάλα 

2 τεμάχιο 2.000,00 4.000,00 

Β2. Ειδικό κάθισμα μεγάλο 

 

2 τεμάχιο 3.500,00 7.000,00 

Β3. Θρανίο μαθητή με 

πολλαπλές αναπηρίες 

 

6 τεμάχιο 700,00 4.200,00 

Β4. Μπαστούνια τετράποδα 

μεγάλα 

 

2 τεμάχιο 30,00 60,00 

Β5. Ορθοστάτης μεγάλος 1 τεμάχιο 3.000,00 3.000,00 

Β6. Περιπατητήρας (Rolator) 

πρόσθιος 

1 τεμάχιο 600,00 600,00 

Β7. Εκτυπωτής braille 

(περιλαμβάνεται και η 

καμπίνα μείωσης 

θορύβου) 

3 τεμάχιο 4.770,00 14.310,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 33.170,00 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Γ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Δ΄ (Κωδικοί 

118,116, 350) 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 



 

 

Εξοπλισμός γυμναστικής 
αθλοπαιδιών και 

ψυχοκινητικής αγωγής 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Γ1. Ηλεκτρικός διάδρομος 

(Τροχοδιάδρομος) 

5 Τεμάχιο 3.000,00 15.000,00 

Γ2. Μαγνητικό ποδήλατο 2 Τεμάχιο 5.500.00 11.000.00 

Γ3. Σκάλα αναρρίχησης  3 τεμάχιο 215,00 645,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 26.645,00 

 

 ΠΑΚΕΤΟ Δ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Ε΄ (Κωδικοί 79, 

64, 44, 48, 52, 51) 

 
Έπιπλα 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Δ1. Πάγκος εργασίας για 

εργαστήριο αυτόνομης 

διαβίωσης 

2 Τεμάχιο 400,00 800,00 

Δ2. Καβαλέτο ζωγραφικής 23 Τεμάχιο 150,00 3.450,00 

Δ3. Καναπές 9 Τεμάχιο 600,00 5.400,00 

Δ4. Πίνακας Μαρκαδόρου με 

τρίποδο 

17 Τεμάχιο 70,00 1.190,00 

Δ5. Τραπέζι στρογγυλό  10 Τεμάχιο 175,00 1.750,00 

Δ6. Καρεκλάκι ξύλινο 

Νηπιαγωγείου Δημοτικού 

60 Τεμάχιο 42,00 2.520,00 

ΣΥΝΟΛΟ 15.110,00 

 

 ΠΑΚΕΤΟ Ε 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου ΣΤ’  (Κωδικοί 

209, 205, 210) 

Εξοπλισμός εργαστηρίων 
αυτόνομης διαβίωσης 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ε1. Κουζίνα μαγειρέματος 1 Τεμάχιο 600,00 600,00 

Ε2. Πλυντήριο πιάτων για 

εργαστήριο αυτόνομης 

διαβίωσης 

2 Τεμάχιο 400,00 800,00 

Ε3. Ψυγεία για εργαστήριο 

αυτόνομης διαβίωσης 

2 Τεμάχιο 650,00 1300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.700,00 

 

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Ζ΄ (Κωδικοί 

261,262, 263, 265, 266, 

228, 227) 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 



 

 

Εξοπλισμός εργαστηρίων 
κηπουρικής - κεραμικής 

ΣΤ1. Ηλεκτροκίνητος τροχός 

κεραμικής 

2 Τεμάχιο 900,00 1.800,00 

ΣΤ2. Χειροκίνητος επιτραπέζιος 

τροχός 

1 Τεμάχιο 70,00 70,00 

ΣΤ3. Τροχός επιδαπέδιος με το 

πόδι 

1 Τεμάχιο 160,00 160,00 

ΣΤ4. Ζημωτήριο πηλοπλαστικής 3 Τεμάχιο 4.200,00 12.600,00 

ΣΤ5. Φούρνος πηλοπλαστικής 4 Τεμάχιο 2.100,00 8.400,00 

ΣΤ6. Σπορείο 6 Τεμάχιο 36,00 216,00 

ΣΤ7. Φρέζα 2 Τεμάχιο 600,00 1.200,00 

ΣΤ8. Χλοοκοπτικό μεσηνέζας 

ηλεκτρικό 

3 Τεμάχιο 125,00 375,00 

ΣΥΝΟΛΟ  € 24.821,00 

 

 

 ΠΑΚΕΤΟ Ζ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Η΄ (Κωδικοί 82, 

99, 102, 87) 

Εξοπλισμός 
Φυσιοθεραπείας 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ζ1. Επιτραπέζια συσκευή 

ηλεκτροθεραπείας 

χαμηλόσυχνων και 

διασταυρούμενων 

ρευμάτων 

1 Τεμάχιο 3.000,00 3.000,00 

Ζ2. Κρεβάτι φυσιοθεραπείας 

bobath 

2 Τεμάχιο 3.000,00 6.000,00 

Ζ3. Σκάλα Φυσιοθεραπείας 2 Τεμάχιο 600,00 1.200,00 

Ζ4. Συσκευή ηλεκτρομάλαξης 3 Τεμάχιο 200,00 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.800,00 

 

 ΠΑΚΕΤΟ Η 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Θ΄ (Κωδικοί 18, 

1, 12, 21, (21+18), 7, 17, 8, 

20, 22) 

Υπολογιστές – Μηχανές 

Γραφείου / Συσκευές 

ήχου  

και εικόνας 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Η1. DVD PLAYER (μηχάνημα 

ανάγνωσης εικόνας-ήχου 

από πλαστικούς δίσκους) 

19 τεμάχιο 60,00 1.140,00 

Η2. Η/Υ για γραμματειακή 

υποστήριξη (PC-INTEL) 

28 τεμάχιο 600,00 16.800,00 

Η3. Προβολικό μηχάνημα 9 τεμάχιο 410.00 3.690.00 



 

 

Projector 

Η4. Δέκτης τηλεόρασης 

έγχρωμος 

10 τεμάχιο 600,00 6.000,00 

Η5. Εποπτικά μέσα διδα-

σκαλίας (τηλεόραση, 

βίντεο) 

6 τεμάχιο 700 4.200,00 

Η6. Εκτυπωτής laser 

μονόχρωμος  

12 τεμάχιο 125,00 1.500,00 

Η7. Μεγαφωνική 

εγκατάσταση 

9 τεμάχιο 1.550,00 13.950,00 

Η8. Σαρωτής ΙΝΚ JET 13 τεμάχιο 100,00 1.300,00 

Η9. Φορητό Ράδιο CD 21 τεμάχιο 70,00 1.470.00 

Η10. Φωτοτυπικό 13 τεμάχιο 1.200,00 15.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 65.650,00 

 

 

  ΠΑΚΕΤΟ Θ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

α/α Περιγραφή Ειδών 

Πακέτου Ι΄ (Κωδικοί 350, 

361 και 372, 373, 374, 

375, 376, 377, 378, 379) 

Λοιπός Εξοπλισμός 

Ποσότητα Μονάδα Τιμή 

Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός(ΣΠ)  

ΣΠ = (5) x (6) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Θ1. Κιθάρα 9 τεμάχιο 300,00 2.700,00 

Θ2. Κλαρίνο 5 τεμάχιο 180,00 900,00 

Θ3. Μπεντίρ 6 τεμάχιο 50,00 300,00 

 Θ4. Μπουζούκι 4 τεμάχιο 200,00 800,00 

Θ5. Ξυλόφωνο 10 τεμάχιο 65,00 650,00 

Θ6. Τουμπερλέκι 10 τεμάχιο 20,00 200,00 

Θ7. Τύμπανα 14 τεμάχιο 15,00 210,00 

Θ8. Φλογέρα 12 τεμάχιο 18,00 216,00 

Θ9. Φυσαρμόνικα 16 τεμάχιο 20,00 320,00 

Θ10. Αρμόνιο πλήρες σετ 7 τεμάχιο 370,00 2.590,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 8.886,00 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω 

και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

 

• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης 

των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ΄). 

 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την 

Σχολική Μονάδα. 

 

• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European 

Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Τέλος, και 

ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 

� ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά 

αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση 

ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου» 

� ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και 

επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό 

 

• Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή 

το ισοδύναμό τους». 

• Τα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 6Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

α/α Είδος Άρθρο ΠΠ
3 Ποσότητα Τοποθέτηση 

1.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.2 
Ειδικό κάθισμα μεγάλο 

 
Β2 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.3 

Θρανίο μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες 

 

Β3 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.4 
Εκτυπωτής braille (περιλαμβάνεται και 

η καμπίνα μείωσης θορύβου) 
Β7 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.5 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.6 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.7 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού 
Δ6 6 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.8 Τραπέζι στρογγυλό Δ5 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.9 Ξυλόφωνο Θ5 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.10 Τουμπερλέκι Θ6 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.11 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 2 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.12 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.13 Προβολικό μηχάνημα Projector Η3 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.14 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 2 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.15 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.16 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.17 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.18 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

1.19 Φωτοτυπικό Η10 1 6Θ Δημοτικό Σχολείο 

2. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

α/α Είδος Άρθρο ΠΠ Ποσότητα Τοποθέτηση 

2.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.2 
Ηλεκτρικός διάδρομος 

(Τροχοδιάδρομος) 
Γ1 1 

6
Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.3 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.4 Καναπές Δ3 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.5 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.6 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού 
Δ6 6 

6
Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.7 Τραπέζι στρογγυλό Δ5 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

                                                 
3
 Γίνεται αντιστοίχιση του είδους µε τα αναφερόµενα στον αντίστοιχο Πίνακα του Παραρτήµατος Α΄ της 
παρούσας 



 

 

2.8 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

2.9 Μεγαφωνική εγκατάσταση Η7 1 
6

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

 

2.10 

Φορητό Ράδιο CD 
Η9 1 

6
Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

3. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

3.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.2 
Πάγκος εργασίας για εργαστήριο 

αυτόνομης διαβίωσης 
Δ1 1 

14
Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.3 Καναπές Δ3 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.4 Κιθάρα Θ1 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.5 Μπεντίρ Θ3 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.6 Ξυλόφωνο Θ5 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.7 Τουμπερλέκι Θ6 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.8 Τύμπανα Θ7 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.9 Φλογέρα Θ8 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.10 Φυσαρμόνικα Θ9 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.11 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 1 

14
Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.12 Προβολικό μηχάνημα Projector Η3 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.13 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 2 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.14 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.15 Φωτοτυπικό Η10 1 
14

Ο
  ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

4. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

4.1 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 
12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.2 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.3 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 1 

12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.4 Προβολικό μηχάνημα Projector Η3 1 
12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.5 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.6 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.7 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 
12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

4.8 Φωτοτυπικό Η10 1 
12Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

     



 

 

5. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

5.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.2 
Ηλεκτρικός διάδρομος 

(Τροχοδιάδρομος) 
Γ1 1 

15
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.3 Ζημωτήριο πηλοπλαστικής ΣΤ4 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.4 Φούρνος πηλοπλαστικής ΣΤ5 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.5 Σπορείο ΣΤ6 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.6 Ηλεκτροκίνητος τροχός κεραμικής ΣΤ1 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.7 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.8 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.9 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού 
Δ6 6 

15
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.10 Τραπέζι στρογγυλό Δ5 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.11 Κιθάρα Θ1 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.12 Μπεντίρ Θ3 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.13 Τουμπερλέκι Θ6 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.14 Τύμπανα Θ7 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.15 Φλογέρα Θ8 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.16 Φυσαρμόνικα Θ9 5 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.17 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 2 

15
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.18 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 1 

15
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.19 Προβολικό μηχάνημα Projector Η3 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.20 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.21 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.22 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.23 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.24 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

5.25 Φωτοτυπικό Η10 1 
15

ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

6. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

6.1 Σκάλα αναρρίχησης Γ3 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

6.2 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 



 

 

6.3 Καναπές Δ3 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

6.4 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

6.5 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού 
Δ6 6 

19
Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

6.6 Τραπέζι στρογγυλό Δ5 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

6.7 Αρμόνιο πλήρες σετ Θ10 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

6.8 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 
19

Ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

7. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

7.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.2 

Θρανίο μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες 

 

Β3 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.3 
Ηλεκτρικός διάδρομος 

(Τροχοδιάδρομος) 
Γ1 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.4 
Ψυγεία για εργαστήριο αυτόνομης 

διαβίωσης 
Ε3 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.5 Κρεβάτι φυσιοθεραπείας bobath Ζ2 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.6 
Σκάλα Φυσιοθεραπείας 

Ζ3 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.7 
Συσκευή ηλεκτρομάλαξης 

Ζ4 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.8 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.9 
Καναπές 

Δ3 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.10 
Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο 

Δ4 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.11 
Τραπέζι στρογγυλό  

Δ5 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.12 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού Δ6 12 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.13 
Κιθάρα 

Θ1 4 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.14 
Κλαρίνο 

Θ2 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.15 
Μπεντίρ 

Θ3 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.16 
Μπουζούκι 

Θ4 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 



 

 

7.17 
Ξυλόφωνο 

Θ5 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.18 
Τύμπανα 

Θ7 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.19 
Φλογέρα 

Θ8 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.20 
Φυσαρμόνικα 

Θ9 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.21 
Αρμόνιο πλήρες σετ 

Θ10 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.22 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 4 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.23 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.24 
Προβολικό μηχάνημα Projector 

Η3 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.25 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.26 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.27 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.28 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.19 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

7.30 
Φωτοτυπικό 

Η10 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ-

Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

8. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

8.1 Σκάλα αναρρίχησης Γ3 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.2 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.3 

Θρανίο μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες 

 

Β3 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.4 
Εκτυπωτής braille (περιλαμβάνεται και 

η καμπίνα μείωσης θορύβου) 
Β7 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.5 
Πάγκος εργασίας για εργαστήριο 

αυτόνομης διαβίωσης 
Δ1 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.6 Σπορείο ΣΤ6 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.7 Χλοοκοπτικό μεσηνέζας ηλεκτρικό ΣΤ8 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.9 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.10 Καναπές Δ3 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 



 

 

8.11 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.12 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού 
Δ6 6 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.13 Τραπέζι στρογγυλό  Δ5 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.14 Κιθάρα Θ1 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.15 Μπεντίρ Θ3 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.16 Μπουζούκι Θ4 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.17 Ξυλόφωνο Θ5 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.19 Τουμπερλέκι Θ6 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.20 Τύμπανα Θ7 3 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.21 Φλογέρα Θ8 3 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.22 Φυσαρμόνικα Θ9 3 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.23 Αρμόνιο πλήρες σετ Θ10 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.24 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.25 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 1 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.26 Προβολικό μηχάνημα Projector Η3 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.27 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.29 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.30 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.31 Μεγαφωνική εγκατάσταση Η7 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.32 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.33 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

8.34 Φωτοτυπικό Η10 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

9. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

9.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 3 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.2 Αναπηρικά αμαξίδια μεγάλα Β1 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.3 Ειδικό κάθισμα μεγάλο Β2 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.4 
Θρανίο μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες 
Β3 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.5 Ορθοστάτης μεγάλος Β5 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.6 Περιπατητήρας (Rolator) πρόσθιος Β6 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.7 
Εκτυπωτής braille (περιλαμβάνεται και 

η καμπίνα μείωσης θορύβου) 
Β7 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.8 Μαγνητικό ποδήλατο Γ2 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.10 
Πλυντήριο πιάτων για εργαστήριο 

αυτόνομης διαβίωσης 
Ε2 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.11 Φούρνος πηλοπλαστικής ΣΤ5 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.12 Σπορείο ΣΤ6 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 



 

 

9.13 Φρέζα ΣΤ7 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.14 Χλοοκοπτικό μεσηνέζας ηλεκτρικό ΣΤ8 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.15 

Επιτραπέζια συσκευή 

ηλεκτροθεραπείας χαμηλόσυχνων και 

διασταυρούμενων ρευμάτων 

Ζ1 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.16 Συσκευή ηλεκτρομάλαξης Ζ4 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.17 Καναπές Δ3 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.18 Κιθάρα Θ1 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.19 Κλαρίνο Θ2 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.20 Μπεντίρ Θ3 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.21 Ξυλόφωνο Θ5 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.22 Φλογέρα Θ8 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.23 Φυσαρμόνικα Θ9 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.24 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.25 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 2 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.26 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.27 Φορητό Ράδιο CD Η9 2 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

9.28 Φωτοτυπικό Η10 1 ΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 

10. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

10.1 Σκάλα αναρρίχησης Γ3 1 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.2 Διαδραστικός πίνακας Α1 4 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.3 
Ηλεκτρικός διάδρομος 

(Τροχοδιάδρομος) 
Γ1 1 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.4 
Πλυντήριο πιάτων για εργαστήριο 

αυτόνομης διαβίωσης 
Ε2 1 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.5 
Ψυγεία για εργαστήριο αυτόνομης 

διαβίωσης 
Ε3 1 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.6 Κρεβάτι φυσιοθεραπείας bobath Ζ2 1 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.7 Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο Δ4 1 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.8 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) 
Η2 5 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

10.9 Φορητό Ράδιο CD Η9 1 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 

11. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

11.1 Αναπηρικά αμαξίδια μεγάλα Β1 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.2 

Θρανίο μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες 

 

Β3 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.3 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 2 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.4 
Τραπέζι στρογγυλό  

Δ5 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 



 

 

11.5 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού Δ6 6 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.6 Τουμπερλέκι Θ6 2 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.7 
Φυσαρμόνικα 

Θ9 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.8 Αρμόνιο πλήρες σετ Θ10 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.9 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

1
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.10 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.11 
Εποπτικά μέσα διδα-σκαλίας 

(τηλεόραση, βίντεο) 
Η5 1 

1
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.12 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.13 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.14 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

11.15 
Φωτοτυπικό 

Η10 1 
1

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ –ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

12.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.2 Κουζίνα μαγειρέματος Ε1 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.3 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.4 Καναπές Δ3 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.5 
Τραπέζι στρογγυλό  

Δ5 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.6 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού Δ6 6 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.7 
Κιθάρα 

Θ1 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.8 
Κλαρίνο 

Θ2 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.9 
Μπουζούκι 

Θ4 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.10 Τύμπανα Θ7 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 



 

 

12.11 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.12 
Εποπτικά μέσα διδα-σκαλίας 

(τηλεόραση, βίντεο) 
Η5 1 

4
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

12.13 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
4

ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

13. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

13.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.2 Μπαστούνια τετράποδα μεγάλα Β4 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.3 
Ξυλόφωνο 

Θ5 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.4 Τουμπερλέκι Θ6 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.5 Τύμπανα Θ7 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.6 Φλογέρα Θ8 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.7 Φυσαρμόνικα Θ9 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.8 Αρμόνιο πλήρες σετ Θ10 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.9 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

5
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.10 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.11 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.12 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.13 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.14 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

13.15 
Φωτοτυπικό 

Η10 1 
5

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

     

     

     

     

14. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 6

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 



 

 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

14.1 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
6

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

14.2 
Φωτοτυπικό 

Η10 1 
6

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

15.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.2 Μπαστούνια τετράποδα μεγάλα Β4 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.3 Ζημωτήριο πηλοπλαστικής ΣΤ4 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.4 
Φούρνος πηλοπλαστικής 

ΣΤ5 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.5 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.6 
Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο 

Δ4 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.7 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 2 

7
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.8 
Προβολικό μηχάνημα Projector 

Η3 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.9 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 2 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.10 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.11 Μεγαφωνική εγκατάσταση Η7 2 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.12 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.13 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

15.14 
Φωτοτυπικό 

Η10 1 
7

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

16.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.2 
Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο 

Δ4 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 



 

 

16.3 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 

Δημοτικού Δ6 6 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.4 
Τραπέζι στρογγυλό  

Δ5 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.5 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

8
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.6 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.7 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.8 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.9 Μεγαφωνική εγκατάσταση Η7 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

16.10 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
8

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

17. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 11

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

17.1 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 1 
11

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

17.2 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
11

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

17.3 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 
11

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

17.4 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
11

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

17.5 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
11

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

18.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.2 Καβαλέτο ζωγραφικής Δ2 12 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.3 
Πίνακας Μαρκαδόρου με τρίποδο 

Δ4 6 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.4 
Κλαρίνο 

Θ2 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.5 
Ξυλόφωνο 

Θ5 3 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.6 Τουμπερλέκι Θ6 3 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 



 

 

18.7 Τύμπανα Θ7 3 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.8 Φλογέρα Θ8 3 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.9 Φυσαρμόνικα Θ9 3 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.10 Αρμόνιο πλήρες σετ Θ10 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.11 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 2 

12
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.12 
Προβολικό μηχάνημα Projector 

Η3 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.13 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 2 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.14 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.15 
Εποπτικά μέσα διδα-σκαλίας 

(τηλεόραση, βίντεο) 
Η5 3 

12
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.16 Μεγαφωνική εγκατάσταση Η7 2 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.17 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.18 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.19 
Φωτοτυπικό 

Η10 1 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

18.20 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 2 
12

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19. Δ/νση Α/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: 13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

19.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 
13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19.2 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

13
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19.3 Βιντεοπροβολέας (Projector) Α2 1 
13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19.4 Δέκτης τηλεόρασης έγχρωμος Η4 1 
13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19.5 
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 1 
13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19.6 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 
13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

19.7 
Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 
13

Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 



 

 

20. Δ/νση Β/βάθμιας: 

 Νομός: 
 Σχολική Μονάδα: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

20.1 Διαδραστικός πίνακας Α1 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.2 
Ηλεκτρικός διάδρομος 

(Τροχοδιάδρομος) 
Γ1 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.3 Μαγνητικό ποδήλατο Γ2 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.4 Ζημωτήριο πηλοπλαστικής ΣΤ4 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.5 

Φούρνος πηλοπλαστικής 

ΣΤ5 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.6 

Σπορείο 

ΣΤ6 3 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.7 

Φρέζα 

ΣΤ7 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.8 

Χλοοκοπτικό μεσηνέζας ηλεκτρικό 

ΣΤ8 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.9 Καναπές Δ3 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.10 Τύμπανα Θ7 2 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.11 
DVD PLAYER (μηχάνημα ανάγνωσης 

εικόνας-ήχου από πλαστικούς δίσκους) 
Η1 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.12 

Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη (PC-

INTEL) Η2 8 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.13 Ηλεκτροκίνητος τροχός κεραμικής ΣΤ1 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.14 

Χειροκίνητος επιτραπέζιος τροχός 

ΣΤ2 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.15 

Τροχός επιδαπέδιος με το πόδι 

ΣΤ3 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.16 
Εποπτικά μέσα διδα-σκαλίας 

(τηλεόραση, βίντεο) 
Η5 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 



 

 

20.17 Εκτυπωτής laser μονόχρωμος Η6 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.18 Μεγαφωνική εγκατάσταση Η7 2 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.19 Σαρωτής ΙΝΚ JET Η8 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.20 

Φορητό Ράδιο CD 

Η9 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

20.21 

Φωτοτυπικό 

Η10 1 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

Δ Η Μ Ο Σ    Δ Ρ Α Μ Α Σ                                       

             

                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  

 

 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €  χωρίς ΦΠΑ  

        

    Στη  Δράμα  σήμερα … ………. 2012 ημέρα ………., τα παρακάτω συμβαλλόμενα  μέρη:  

 

Αφενός μεν ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Κυριάκο 

Χαρακίδη και αφ' ετέρου η ………………………………………….,  που εδρεύει στο 

…………………………………….., εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κ. ……………………………. του 

………………………,  δυνάμει του  από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ πρακτικού συνεδρίασης  του Δ.Σ της 

……………………….., συνομολόγησαν τη   σύμβαση   αυτή  και  συμφώνησαν  τους  όρους  που 

αναγράφονται  στη  συνέχεια, μετά την έγκριση της σύναψης σύμβασης για την  

αναφερόμενη προμήθεια,  σύμφωνα  με  την   ΧΧ/ΧΧΧΧ απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και την υπ’αρίθμ. ΧΧ/ΧΧΧΧ Απόφαση του ………………………………….. περί ελέγχου 

της νομιμότητάς της. 

 

    Στη  συνέχεια ο πρώτος από τους συμβαλλομένους θα ονομάζεται ΔΗΜΟΣ και ο   

δεύτερος  ΑΝΑΔΟΧΟΣ.    

 

    ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

    Με τη σύμβαση αυτή ο ΔΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προβεί στην πλήρη, άρτια, ασφαλή και εμπρόθεσμη παράδοση και τοποθέτηση σε 

πλήρη λειτουργία του αναλυτικά περιγραφόμενου στα παραρτήματα που συνοδεύουν τη 



 

 

παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας των Ειδικών Σχολείων καθώς και 

των Τμημάτων ένταξης του Δήμου Δράμας, ώστε  αυτός  να  είναι  κατάλληλος  για  τη 

χρήση και τη λειτουργία που προορίζεται. 

 

    ΑΡΘΡΟ 2ο. ΤΕΥΧΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

    Τη  σύμβαση αποτελούν  τα παρακάτω τεύχη  που  υπογεγραμμένα  από τα  

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 

1.  Το συμφωνητικό αυτό. 

2.  Η διακήρυξη της δημοπρασίας   

3.  Η οικονομική  προσφορά του αναδόχου 

4.  Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

5.  Παράρτημα Α (περιγραφή είδους) 

6.  Παράρτημα Β (προδιαγραφές ειδών) 

7.  Παράρτημα Γ (τύπος – μοντέλο προσφερόμενου είδους) 

 

Η  σειρά  με  την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των 

διατάξεών τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους. 

 

    ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ -  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

      

     1. Το συμβατικό τίμημα  της προμήθειας ανέρχεται σε ……………….. ευρώ και ……… λεπτά 

(€ ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ)  χωρίς ΦΠΑ  και σε ……………….. ευρώ και ……… λεπτά (€ ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ με ΦΠΑ 

(23%). 

  

    2.  Το ποσό αυτό  δικαιούται να  εισπράξει ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα  με τη σύμβαση  αυτή 

και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή 

του τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή και αφού υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση της 

αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του εξοπλισμού ότι αυτός παραλήφθηκε, 

εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως. 

 

    Σε περίπτωση που η  πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προμηθευτή καθυστερήσει από την 

αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 

αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από το 

συμβασιούχο.  

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

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

  

    ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 

  

     1. Ως έναρξη των εργασιών παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθορίζεται η 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, ενώ η ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ ορίζεται  ως ημερομηνία 

πλήρους αποπεράτωσης όλων των με την παρούσα σύμβαση  ανατιθεμένων  εργασιών (30 



 

 

ημέρες) με την τελική τοποθέτηση του εξοπλισμού στους επί μέρους τόπους παράδοσης 

που σαφώς ορίζονται από το παράρτημα Γ της διακήρυξης. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται 

η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και του τελευταίου είδους στον αντίστοιχο τόπο 

παράδοσης. 

   2.  Εφόσον 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. 

   3.   Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της παρούσας 

σύμβασης ή δεν συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν 

από τον ανάδοχο κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ακόμα 

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

αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωματικό είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

(άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 

  

 

    ΑΡΘΡΟ 5ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

    1.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατέθεσε  στο  ΔΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση  του  έργου,  που  

παρέχεται  με  την …………………………. εγγυητική επιστολή της  Τράπεζας ………………………  

ποσού ΧΧ.ΧΧΧΧΧ ευρώ,  που αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της 

προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ .  

    2.  Η  εγγύηση  που  προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολό 

της χωρίς καμμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από μέρους  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλων των 

όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΔΗΜΟΥ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτει 

από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 

    3. 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 

  

    ΑΡΘΡΟ 6ο. ΔΑΠΑΝΕΣ  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

    1. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης. Υπόκειται 

επίσης σε  όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι κράτηση 1,5% επί της 

συμβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ και φόρος προμηθευτών 

4% επί της καθαρής αξίας. 

    2. Ο   Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  του  οικονομικού αντικειμένου  της  

σύμβασης, καταβάλλεται από τον Δήμο στον Ανάδοχο πέρα από το συμβατικό τίμημα. 

     

    ΑΡΘΡΟ 7ο.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

  

    Η  σύμβαση  αυτή  διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 60/07, του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 

11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993) και  του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114
Α
/8-6-2006). 

 

        Σε  περίπτωση  διαφοράς  αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια της Δράμας.  

 



 

 

Το παρόν συνετάγη  και  υπεγράφη  σε  πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο 

παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

                                                  ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

                           Ο ανάδοχος                                                         Για το Δήμο Δράμας 

 

                                            

                          Για τη …………. 

                Ο νόμιμος εκπρόσωπος                                               Κυριάκος Χαρακίδης                                            

           ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ                                                    Δήμαρχος Δράμας                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- 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 με κωδικούς ……………………………………………… σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. ……………………………… 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) 

 

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 με κωδικούς ……………………………. (αριθμός 

διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% 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) 



 

 

3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστημα ………………………… 

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

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 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 λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό 

σύμβασης ………………………, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια 

ειδών με κωδικούς ……………………. (αριθμός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το 

οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ……………………………. 

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  ……………, 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) 



 

 
 

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 - 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ: … 

(αναγράφεται ο κωδικός του πακέτου)  

ΠΑΚΕΤΟ:  Αναφέρεται ο τίτλος του πακέτου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ …  

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 (3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ  

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ  

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

-Πίνακας ΣΤ΄ 2- 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(1) 

α/α 

(2) 

Πακέτο 

(3) 

Τιμή Ολογράφως (με ΦΠΑ) 

(4) 

Τιμή Αριθμητικώς (με ΦΠΑ) 

1  Ευρώ € 

2  Ευρώ € 

3  Ευρώ € 

4  Ευρώ € 

5  Ευρώ € 

ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ € 

 

Σφραγίδα – Υπογραφή  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄- Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Μονάδων ειδικής Αγωγής 
του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου 
Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδι-κής 
Αγωγής) καθώς και των Τμη-μάτων 
Ένταξης. 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



 

 
 

   
  

 

 

Άρθρο  1
ο
 : Αντικείμενο προμήθειας 

 

Αφορά στην προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 

καθώς και στην  εγκατάσταση του στους αντίστοιχους σχολικούς χώρους για την 

κάλυψη των αναγκών των ειδικών σχολείων καθώς και των τμημάτων ένταξης του 

Δήμου Δράμας.  

 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος και να καλύπτει 

απόλυτα τις λειτουργικές ανάγκες των ειδικών σχολείων.  Σε διαφορετική 

περίπτωση, ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προσφορές που θα 

περιλαμβάνουν εξοπλισμό παρωχημένης αισθητικής και τεχνολογίας, καθώς και 

ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους. 

 

Άρθρο  2
ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται  από 

τις διατάξεις: 

 

1. Του ΠΔ 60/07  

2. Του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993). 

3. 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 καθορίζονται από τη σχετική διακήρυξη 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. 

 

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  5
ο
 :  Σύμβαση 

 

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

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  6
ο
 : Εγγύηση 

 



 

 
 

   
  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται  δε με 

εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 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 του εξοπλισμού θα γίνει σε προθεσμία 30 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 παράδοσης και του 

τελευταίου είδους. 

 

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης και 

του τελευταίου είδους στις σχολικές μονάδες που αφορά η προμήθεια των ειδών 

που περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση.  

 

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 Διακήρυξης.  

 

Άρθρο  8
ο
 :  Πληρωμή 

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. 

 

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την πλήρη 

παραλαβή του συμβατικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση που η  πληρωμή του 

προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή 

της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται σχετική όχληση από 

το συμβασιούχο. 

  

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

της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. Τέλος, η πληρωμή θα γίνει μετά από την έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής.  

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. Σε περίπτωση 

αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοσή τους, ο Δήμος έχει το δικαίωμα 

μονομερούς διάλυσης της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, 

επιβάλλοντας επ’αυτού όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

Άρθρο  10
ο
 : Πλημμελής κατασκευή ή λειτουργία 

 

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή 

παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση 

δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο 

είδος, η αξία του θα εκπίπτει από τη σχετική εγγυητική επιστολή. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα  34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο  11
ο
 : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κ.λ.π., καθώς και 

τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, όπως και όποιων τυχόν επαναληπτικών.  

 

 

                 

    2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 317/2011 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


