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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   26 /15-09-2014  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

656/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων δηµοπρά- τησης 
του 2ου υποέργου µε τίτλο << 
Προµήθεια Εξοπλι-σµού ΚΗΦΗ >> 
της πράξης << Ανέγερσης Κτιρίου 
Κ.Η.Φ.Η.  ∆ήµου ∆ράµας >> 
 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Σεπτεµβρίου  2014, ηµέρα  

∆ευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την Προεδρία του Προέδρου του, Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 47169/10-09-
2014 γραπτή πρόσκλησή της, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος(πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
8. Ζαχαριάδης Παύλος 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης.   
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη το υπ’ αριθµ. 46892/4-9-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπ. - Τµήµατος 
Προµηθειών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την Έγκριση όρων δηµοπράτησης του 2ου 
υποέργου µε τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ » της πράξης << Ανέγερση Κτιρίου 
Κ.Η.Φ.Η. ∆ήµου ∆ράµας >>,  και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :  
 

 Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκε σχέδιο όρων δηµοπράτησης 
του υποέργου του θέµατος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 89.152,60 € χωρίς ΦΠΑ και 
109.657,70 € µε το ΦΠΑ. 
 

 Η διενέργεια της προµήθειας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 665/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7341.004, του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικ. Έτους 2014 ύψους 871.005,57 € που έχει ψηφιστεί µε την υπ’ αριθµ. 20/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  και το σχέδιο όρων 
δηµοπράτησης του 2ου υποέργου µε τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ » της 
πράξης << Ανέγερση Κτιρίου Κ.Η.Φ.Η. ∆ήµου ∆ράµας >> 
 

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

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διεξαγωγή δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού του 2ου υποέργου µε 
τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού ΚΗΦΗ » της πράξης << Ανέγερση Κτιρίου Κ.Η.Φ.Η. ∆ήµου 
∆ράµας >>, σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί  συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Οικονοµικών Υπ. - Τµήµατος Προµηθειών  του  ∆ήµου ∆ράµας: 
 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ράµας έχοντας υπόψη: 
1. Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

• ∆ιατάξεις της ΥΑ 11389/1993  (Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23-03-1993) «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ 

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

• ∆ιατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01-02-1995’). 

• ∆ιατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 τεύχος Α’). 

• Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων 
των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

• Τια διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις». 

• Tην υπ αριθµ.665/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ράµας περί 
έγκρισης υποβολής πρότασης για το έργο «Ανέγερση κτιρίου ΚΗΦΗ ∆ήµου 
∆ράµας»  
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• Η µε αριθµ. πρωτοκόλλου 4548/Α /29-12-2011 ένταξη της πράξης  «Ανέγερση 
κτιρίου ΚΗΦΗ ∆ήµου ∆ράµας» µε κωδικό ΟΠΣ372487 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»  

∆ιατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Ι.160 Α’/08-
08-2014 

2. Την …/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας µε την οποία   
εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 

 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή η "Προµήθεια 
εξοπλισµού ΚΗΦΗ" σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και µε τους 
παρακάτω όρους. 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 

∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου - αίθουσα διαγωνισµών – 2ος όροφος) σε ηµέρα και 
ώρα που θα καθορισθεί µε τη περίληψη της διακήρυξης, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισµού (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ). Οι προσφορές για τον 
διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο ∆ράµας µέχρι 
την ηµέρα και ώρα  της αποσφράγισης των προσφορών µε οποιοδήποτε τρόπο, ή θα 
αποσταλούν στο ∆ήµο, στη διεύθυνση: Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου   ΤΚ: 66100, ∆ράµα. 
Λεπτοµέρειες για την υποβολή των προσφορών αναφέρονται στο άρθρο 10 της 
παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Προϋπολογισµός προµήθειας 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο 

ποσό των 89.152,60 ευρώ και µε το ΦΠΑ (23%) σε 109.657,70 ευρώ, και περιλαµβάνει 
τα είδη που αναλυτικά αναφέρονται στα παραρτήµατα Α και Β. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
∆εκτοί στο διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές, κατασκευαστές, εισαγωγείς και 

αντιπρόσωποι (προσκοµίζοντας αποδεικτικά στοιχεία αντιπροσωπευοµένων 
εργοστασίων) του δηµοπρατούµενου είδους, αλλοδαπής προελεύσεως ή εγχώριας 
κατασκευής, αποδεδειγµένης καλής λειτουργικότητας, αποδεικνυόµενης της ιδιότητάς 
τους από πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου. Οι εταιρείες κατασκευής (εγχώριες και 
του εξωτερικού) θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες κατά ISO 9001 για σχεδιασµό και 
κατασκευή των προσφεροµένων ειδών. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για 
το σύνολο του εξοπλισµού ή για οµάδα(ες) αυτού, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα 
εξοπλισµού (παράρτηµα Α). 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 
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1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά στο άρθρο 8 
περιγράφεται. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 43 παρ.1 του Π∆ 60/07. (Για φυσικά πρόσωπα για τον επιχειρηµατία, 
για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο).  
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα 
υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, 
περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο 
µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες 
αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, 
προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη 
βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του 
ποινικού µητρώου.    

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη   ανάλογη 
διαδικασία . 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), για όλα τα ταµεία 
ασφάλισης του προσωπικού τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης  και 
των  προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη και ειδικά ότι η 
προσφορά του ισχύει για διάστηµα 180 ηµερών. 

7. ∆ήλωση ότι  αναλαµβάνει   να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας  τα 
υπό προµήθεια είδη  στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία, 
σε προθεσµία εξήντα  (60) ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης. 

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

9. ∆ήλωση όπου θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθεί το  υπό 
προµήθεια είδος και τον τόπο εγκατάστασής του. 

10.  Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά µερικά 
ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν  δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου του εργοστασίου ή των εργοστασίων στο/α οποίο/α θα 
κατασκευαστούν τα υλικά,   στην οποία  θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας στον 
διαγωνιζόµενο  

11.   Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή ή των  κατασκευαστών    
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12.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου ότι θα δεχθεί (αν απαιτηθεί) επίσκεψη της 
επιτροπής στις (εγχώριες) εγκαταστάσεις κατασκευής, αναλαµβάνοντας τα 
απαιτούµενα έξοδα (όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού νόµου περί 
µετακινήσεων δηµ. Υπαλλήλων)  

13.  Κατάσταση παραδόσεων οµοίων προµηθειών  σε φορείς  του ∆ηµοσίου  για την 
τελευταία τριετία. Στην κατάσταση προµηθειών πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια 
ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που 
προµηθεύτηκαν. 

14. ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι θα προσκοµίσει εντός τριών (3) ηµερών από της 
έγγραφης ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισµού (αν απαιτηθεί), δείγµα από 
οποιοδήποτε προς προµήθεια είδος πανοµοιότυπο µε το προσφερόµενο στο 
διαγωνισµό  

15.   Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή µε δέσµευσή του για προµήθεια των 
ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιµετώπιση των αναγκών service (για όσα είδη 
απαιτείται) για τουλάχιστον 5 έτη. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία τεχνικής 
υποστήριξης πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001.   Τα στοιχεία για την 
εγκατάσταση και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού θα επισυναφθούν στην 
υπεύθυνη δήλωση. 

16. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που µε 
ποινή αποκλεισµού είναι  κατ’ ελάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που 
µε ποινή αποκλεισµού είναι 60 ηµέρες κατά µέγιστον. 

17. ‘Όλα τα κατά νόµον και περίπτωση νοµιµοποιητικά της συµµετοχής τους έγγραφα 
(π.χ. πρακτικό συνεδρίασης ∆.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και τροποποιήσεις του για 
νοµικά πρόσωπα κλπ) 

18.  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 
ζητουµένων ειδών ή ανά οµάδα(ες) εξοπλισµού, καθορίζοντάς την(τις)  και ότι η 
οικονοµική του προσφορά (µε το ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το ύψος του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού (συνόλου ή οµάδας(ων). 

  
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Ισχύς στοιχείων 
Τα στοιχεία της προµήθειας (τεύχη της µελέτης και προσφοράς), και οι περιεχόµενοι 

σ' αυτά όροι αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των παραπάνω 
στοιχείων (τευχών και όρων) µεταξύ τους, υπερισχύουν, ως προς το περιεχόµενο και την 
ερµηνεία, µε την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 

α. Το συµφωνητικό προµήθειας  
β.  Η διακήρυξη της δηµοπρασίας  
γ.  Το τιµολόγιο της µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) 
δ.  Ο προϋπολογισµός της µελέτης 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Προσφερόµενη τιµή 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, η δαπάνη µεταφοράς, 

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

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

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την οριστική 
παραλαβή της προµήθειας. 
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Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του 
προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της 
προσφοράς του. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

              Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εκατόν ογδόντα (180) 
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους, εάν αυτό ζητηθεί.  

      Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου  από  τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
             Η ισχύς της  προσφοράς  µπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο   χρονικό διάστηµα εξ (6) µηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Εγγυήσεις 
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ως άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ 
 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% (σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 157 του Ν. 4281/08-08-2014) επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ των ειδών που προσφέρει, 
στρογγυλευµένη προς τα πάνω σε ακέραιο ευρώ. 

Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισµένης τράπεζας ή Τ.Π.∆.   
 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1.  Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2.  Τον εκδότη 
3.  Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (∆ήµος 
∆ράµας). 

4.  Τον αριθµό της εγγύησης 
5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6.  Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 

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

8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως ή διζήσεως. 

9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του 
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης, µέσα σε τρεις (3)  ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

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

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον αναφέρει 
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα 
ηµέρες (30) µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, 
δηλαδή 210 ηµέρες συνολικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί 
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το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία  λήξης 
της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ΄ όψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης 

όλα τα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, δηλώσεις κατασκευαστών, προδιαγραφές κλπ), εφ’ όσον τα πρωτότυπα 
δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήµως µεταφρασµένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί 
ποινή αποκλεισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
1.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν τους 

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

2. Οι προσφορές µπορεί να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην επιτροπή 
διαγωνισµού και ώρα 09.30’ – 10.00’ της ηµέρας του διαγωνισµού 

3. Οι προσφορές µπορεί να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµείο, courier κλπ) και παραλαµβάνονται µε 
πρωτοκόλληση του σχετικού εντύπου υποβολής προσφοράς (αίτηση), µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι 
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
        4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

(∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) 
γ) Ο αριθµός της δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθµός πρωτοκόλλου 
που αναφέρεται στην εφηµερίδα)  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

        5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο ελέγχει τη 
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της 
διακήρυξης, όσον αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά. 
       6. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 
παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 
        Στον  κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, 
η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
        Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
           Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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       7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις.   Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά 
τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και  µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού. 
       8. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 
σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίδονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπ'  όψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
       9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
     10. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
     11. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων ειδών γίνονται δεκτές, αρκεί να 
καλύπτουν το σύνολο των ειδών µιας τουλάχιστον οµάδας.  
     12. Στη δηµοπρασία δεν µπορεί κανείς να εκπροσωπήσει περισσότερες από µία 
εταιρείες ή κοινοπραξίες, όπως επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό 
του όποιος εκπροσωπεί συµµετέχουσα εταιρεία ή είναι µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή εταίρος της. Στην περίπτωση αυτή όλες οι κατά τα παραπάνω πολλαπλές 
προσφορές αποκλείονται, εκτός αν οι ενδιαφερόµενοι τις αποσύρουν όλες, εκτός από 
µία. 
      13. Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού σε 
µυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις από όσους 
υπέβαλαν προσφορά. Για όσους η επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς, οι κλειστοί φάκελοι οικονοµικής προσφοράς 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Μαζί µε τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς 
επιστρέφονται και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία της προσφοράς.  Αν οι 
ενδιαφερόµενοι διαφωνούν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους,   οι 
φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν µέχρι την έκδοση απόφασης επί των 
αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή τους.  
Προσφορά που θα κριθεί από την επιτροπή ως εντελώς ελλιπής ή ασαφής ή προσφορά 
για την οποία δεν θα παρασχεθούν από τον διαγωνιζόµενο µέσα στην ταχθείσα 
προθεσµία οι παραπάνω διευκρινίσεις, χαρακτηρίζονται από την επιτροπή απορριπτέα 
στο στάδιο αυτό. 
      14. Κατά τη διαδικασία, αποκλείονται από την παραπέρα συµµετοχή στο διαγωνισµό 
συναγωνιζόµενοι των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνεται ότι δεν πληρούν τις 
αρχές της τεχνικής ή της επιστήµης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης ή των προδιαγραφών ή της ΕΣΥ, καλούνται οι 
συναγωνιζόµενοι που τις παρουσιάζουν να δώσουν εγγράφως, µέσα σε συγκεκριµένη 
προθεσµία, όλα τα στοιχεία για την υποστήριξη των αποκλίσεων, τα οποία όταν 
υποβληθούν εµπρόθεσµα, λαµβάνονται υπ' όψη από την επιτροπή για την τελική κρίση. 

15. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα κριθεί µετά από τη διαπίστωση που θα γίνει 
από την αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ, ότι οι 
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τεχνικές προσφορές των διαγωνιζοµένων καλύπτουν τις απαιτήσεις του κυρίου της 
προµήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στα τεύχη της µελέτης. 

16. Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθούν: 
- Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 

µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. 
Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

- Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν,  µόνον από διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή 
αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των 
προσφορών, κατατίθενται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, 
µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 
επιτροπή διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στη δηµαρχιακή επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο -  Προθεσµίες  - παραλαβή τευχών 
 - Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί 20 τουλάχιστον ηµέρες µετά από τη δηµοσίευση της 

περίληψης διακήρυξης  στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης. 

 -Τα τεύχη του διαγωνισµού παραλαµβάνονται από τους αιτούντες µέχρι έξι (6) το 
πολύ ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών (µη 
προσµετρουµένης). 

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

Επίσης τα τεύχη µπορούν να αποκτηθούν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας 
(www.dimos-dramas.gr) και από την «∆ιαύγεια» 

- Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, όπως 
και διευκρινίσεις, εφόσον αυτές ζητηθούν εµπρόθεσµα, παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 
ηµέρες  πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών (µη προσµετρουµένης). Οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες παρέχονται µέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο   
  Αποσφράγιση προσφορών - Ανάδειξη µειοδότη 
            Όλη η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19   του ΕΚΠΟΤΑ. 
 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από την δηµοσιευθείσα περίληψη της διακήρυξης.   
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισµό που γίνεται 
µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  µονογράφονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το 
παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί ότι η προσφορά  είναι σύµφωνη µε την τεχνική 
περιγραφή της διακήρυξης, να προσκοµισθεί (αν κριθεί απαραίτητο) δείγµα απολύτως 
όµοιο µε το προσφερόµενο και να ελεγχθεί και να γίνει η πιθανή απόρριψη των 
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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   2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.    
           3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών  και (πιθανόν)  
του(ων) δείγµατος(ων), ανακοινώνονται στους συµµετέχοντες  οι προσφορές που γίνονται 
δεκτές στον διαγωνισµό και καλούνται οι διαγωνιζόµενοι για την αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών. 
          4. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσφέρει την χαµηλότερη 
τιµή. 

 5. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (γενικών, τεχνικών και 
οικονοµικών) δικαιούνται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, 
αποδεικνυόµενης της ιδιότητάς τους µε τα κατά περίπτωση νόµιµα παραστατικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως: 

- η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 
- ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε 
- η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοια ή 
παρεµφερή υλικά. 
        Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 
βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους,  και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 
 

 ΑΡΘΡΟ 14ο  
  Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 
Η κατακύρωση της προµήθειας στον ανάδοχο θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. 
Ο  µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών 

από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, (ίσης µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε 
την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/08-08-2014).  

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις κατά τον χρόνο του διαγωνισµού 
τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη . 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από  γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου,  µε τις νόµιµες γι' αυτόν συνέπειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο   
  ∆ασµοί – Τέλη – Φόροι - ∆ικαιώµατα 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της 

καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από τρίτες χώρες. 
Οποιαδήποτε πάντως οικονοµική επιβάρυνση µέχρι και την τοποθέτηση και παράδοση 
των υλικών στη θέση εγκατάστασής τους,  βαρύνει τον ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ που 
καταβάλλεται από τον ∆ήµο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  Πληρωµή 
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Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από πιστώσεις ΕΣΠΑ.. 
Η πληρωµή θα γίνει µε εφ’ άπαξ καταβολή του τιµήµατος, µετά την παραλαβή του 

εξοπλισµού. 
          Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσµίας που ορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.  

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης  δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 
   ΑΡΘΡΟ 17ο   
  ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 

∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων), στον ελληνικό τύπο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου και τη ∆ιαύγεια.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή (άρθρο 46 Ν.3801/09 
ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 

 

                                       ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο  1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Αφορά την προµήθεια  εξοπλισµού για το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) του δήµου  ∆ράµας.   
  
Άρθρο  2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται  από τις 

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

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

Άρθρο  3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό δηµόσιο 

διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή (Ο.Ε.) σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 

Άρθρο  4ο : Ανακοίνωση αποτελέσµατος 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, 

υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το 
άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την 
κοινοποίηση αυτή όµως τότε η προθεσµία παράδοσης αρχίζει µετά 10 ηµέρες από την 
κοινοποίηση της ανακοίνωσης.  

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο  5ο :  Σύµβαση 
Η σύµβαση θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο  6ο : Εγγύηση 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας των προσφερθέντων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται  δε µε εγγυητική 
επιστολή, κατά τα λοιπά ως την παρ. 1β του άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
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Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προµήθειας  µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

 Άρθρο  7ο : Παράδοση και παραλαβή της προµήθειας 
Η παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισµού θα γίνει σε προθεσµία 60 ηµερών από 

της υπογραφής του συµφωνητικού. 
Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής   ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 

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

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

τελευταίου είδους στις προβλεπόµενες θέσεις.  
Η ποιοτική  παραλαβή αποβλέπει στο να διαπιστωθούν µε µακροσκοπικό έλεγχο οι 

ιδιότητες των  ειδών που αναγράφονται στην προσφορά των ενδιαφεροµένων και 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας µελέτης. Εάν κατά την   παραλαβή και 
λειτουργία τους τα είδη   δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα  34 
και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

  
Άρθρο  8ο :  Πληρωµή 
Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

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

εξοπλισµού. 
          Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει  εντός προθεσµίας που ορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.  

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Άρθρο  9ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως 

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

 

Άρθρο  10ο : Πληµµελής κατασκευή  
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης 

ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό είδος, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο  11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις κατά τον χρόνο του διαγωνισµού 

τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  --  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΗΦΗ 
 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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ΟΜΑ∆Α Α:  Εξο�λισµός – Έ�ι�λα  --  CPV: 39100000-3 
 

  α/α                                             Περιγραφή Είδους   Τεµάχια 

1 Κάθισµα ξύλινο µε επενδεδυµένη έδρα 70 

2 Τραπέζι µε 4 πόδια ξύλινα   13 

3 Τραπέζι µε 4 πόδια ξύλινα φάλτσο και επιφάνεια µελαµίνης   3 

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

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

6 Πολυθρόνα σαλονιού  µε πλαϊνά ως κάτω   4 

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

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

9 Βιβλιοθήκη µελαµίνης ειδ. ∆ιαστ. Υ220 x 150 x 43 ανοιχτή 3 

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

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

12 
Συρταριέρα µελαµίνης τριών συρταριών τροχήλατη 42 x 60 x 
57Υ (για όλα τα παραπάνω γραφεία) 

9 

13 Πολυθρόνα γραφείου µε µπράτσα 8 

14 
Κάθισµα συνεργασίας µε µεταλλικό σκελετό και επενδυµένη 
έδρα – πλάτη 

5 

15 Βιβλιοθήκη µελαµίνης ειδ. ∆ιαστ. Υ180 x 110 x 35 σύνθετη 5 

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

17 Εξεταστικό κρεβάτι µε µεταλλικό σκελετό, επενδυµένο 2 

18 
 Κρεβάτι ανάπαυσης µε MDF ξύλινο σκελετό και ηλεκτρική 
ανύψωση πλάτης   

15 

19  Στρώµα µονό 190 x 90 x 18 15 

20 
Κοµοδίνο   µελαµίνης διαστ. Υ75 x 50 x 40 τροχήλατο µε 1 
συρτάρι επάνω µε κουταλοθήκη πλαστική αντιµικροβιακή και 
κάτω ντουλάπι µε ράφι 

15 

21 Ντουλάπα ρούχων µελαµίνης 3-φυλλη     3 

22 Ντουλάπα ρούχων µελαµίνης 2-φυλλη   3 

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

8 

24 
Ραφιέρα µελαµίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 160 x 60 ανοιχτή µε 
µελαµίνη 25mm πάχος (ραφιέρα λινών) 

1 

25 
Ραφιέρα µελαµίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 170 x 40 ανοιχτή µε 
µελαµίνη 25mm πάχος (ραφιέρα λινών) 

1 

26 
Ραφιέρα µελαµίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 240 x 40 ανοιχτή µε 
µελαµίνη 25mm πάχος (ειδη καθαριστηρίου) 

1 

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

28 
Γκαρνταρόµπα µελαµίνης ειδ. κατασκ. Υ200 x 220 x 60 µε 
κάθετο χώρισµα ράφι πάνω στους 20cm και κάτω θέσεις στους 
50cm 

2 

29 
Τραπέζι κήπου µε µεταλλικό σκελετό και επιφάνεια werzalit 
Φ80 

5 

30 
Πολυθρόνα κήπου µε σκελετό αλουµινίου και έδρα - πλάτη από 
διάτρητο πλαστικό 

20 
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ΟΜΑ∆Α Β:  Εξο�λισµός άσκησης και εξυ�ηρέτησης υ�ερηλίκων  --   CPV: 37442900-8 
 

     α/α                                                   Περιγραφή Είδους                  Τεµάχια 

1 ∆ιάδροµος γυµναστικής                                                        1 

2 Ποδήλατο ενάσκησης                                              1 

3 Μηχάνηµα άσκησης τετρακέφαλων και µηριαίων δικέφαλων.  1 

4 Τροχός ώµου 1 

5 Τροχαλία έλξεων ώµου 1 

6 Μηχανισµός πρηνισµού υπτιασµού 1 
 

ΟΜΑ∆Α Γ:  Εξοπλισµός εξυπηρέτησης ΑµεΑ και υπερηλίκων  --  CPV:44410000-7 
 

α/α                                                   Περιγραφή Είδους      Τεµάχια 

1 Μπανιέρα ΑµεΑ                                                                                                            1 

2 Γερανάκι ΑµεΑ-µεταφορέας ανυψωτικό µε ιµάντα.   1 
 

ΟΜΑ∆Α ∆:  Λινά  Είδη  --  CPV:19231000-4 
 

α/α                                                       Περιγραφή Είδους             Τεµάχια 

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

20 

2 
Σετ αποτελούµενο από άνω και κάτω σεντόνι βαµβακερό 100% 
160 x 240 και µαξιλαροθήκη 50 x 70 βαµβακερή 100% 

30 

3 
Υποσέντονο πετσετέ µε περιµετρικό λάστιχο βαµβάκι 80%-
πολυεστέρας 20% 

30 

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

5 Πετσέτα προσώπου βαµβακερή 100% διαστάσεων 50 x 100 30 

6 Πετσέτα µπάνιου βαµβακερή 100% διαστάσεων 75 x 140 30 
 

ΟΜΑ∆Α Ε: Εξοπλισµός Κουζίνας – Φαγητού   --  CPV:39220000-0 
 

     α/α                                                       Περιγραφή Είδους       Τεµάχια 

1 Πιάτο πορσελάνης φαγητού 24 εκ. 72 

2 Πιάτο πορσελάνης λευκό γλυκού 19εκ. 72 

3 Πιάτο πορσελάνης λευκό βαθύ 21εκ. 72 

4 Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

5 Πηρούνι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

6 Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο 18/10 72 

7 Κανάτα νερού POLYCARBONATE 1,5 lit. 24 

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

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

10 Αλατοπίπερο και χαρτοθήκη σετ inox 24 

11 Ψωµιέρα inox   24 

12 Ποτήρι ούζο γυάλινο 72 

13 Ποτήρι νερού γυάλινο 72 

14 Ποτήρι κρασιού κολονάτο γυάλινο 72 

15 ∆ίσκος παραλληλόγραµµος 40 x 60 από ξύλο και φελλό 2 

16 ∆ίσκος κυκλικός βαθύς 30 εκ από ξύλο και φελλό 5 

17 Φλυτζάνι ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 
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18 Πιάτο φλυτζανιού ελληνικού καφέ πορσελάνης 72 

19 Φλυτζάνι τσαγιού πορσελάνης   72 

20 Πιάτο φλυτζανιού τσαγιού πορσελάνης 72 

21 Τηγάνι αντικολλητικό 32 εκ. 1 

22 Τηγάνι αντικολλητικό 24 εκ. 1 

23 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 15 λιτ. 1 

24 Κατσαρόλα ανοξείδωτη 7,5 λιτ. 1 

25 Χύτρα ταχύτητος 22 εκ / 7lt 1 

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

27 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 
250ml 

1 

28 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 
380ml 

1 

29 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες ηλεκτρικού και υγραερίου, 
680ml 

1 

 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ:   Ηλεκτρικές Συσκευές  --  CPV :31000000-6 

 

α/α                                                       Περιγραφή Είδους       Τεµάχια 

1 Τηλεόραση LCD 55''                                                                            1 

2 Τηλεόραση LCD 46''                                                               1 

3 DVD Player                                                                                        2 

4 Ενισχυτής                                                                                2 

5 CD / MP3 Player                                                                            2 

6 Ηχεία                                                                                                                      4 

7 Ψυγείο – Καταψύκτης Ντουλάπα                                                  1 

8 Εστίες                                                                                               1 

9 Φούρνος                                                                                                  1 

10 Απορροφητήρας                                                                                      1 

11 Φούρνος Μικροκυµάτων                                                    1 

12 Πολυκαφετιέρα                                                                              1 

13 Φραπεδιέρα                                                                                              1 
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OMA∆A A --- Εξοπλισµός - Έπιπλο 

/α Ονοµασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Σύνολα 

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

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

3 
Τραπέζι µε 4 πόδια ξύλινα φάλτσο και 
επιφάνεια µελαµίνης  

3 225,00 675,00 € 

4 
Καναπές 3-θέσιος  µε πλαϊνά ως κάτω 
χωρίς ποδαρικά  

2 488,00 976,00 € 

5 
Καναπές 2-θέσιος  µε πλαϊνά ως κάτω 
χωρίς ποδαρικά  

5 335,00 1.675,00 € 

6 
Πολυθρόνα σαλονιού  µε πλαϊνά ως 
κάτω   

4 195,00 780,00 € 

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

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

9 
Βιβλιοθήκη µελαµίνης ειδ. ∆ιαστ. Υ220 x 
150 x 43 ανοιχτή 

3 627,00 1.881,00 € 

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

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

12 
Συρταριέρα µελαµίνης τριών συρταριών 
τροχήλατη 42χ60χ57Υ (για όλα τα 
παραπάνω γραφεία) 

9 155,00 1.395,00 € 

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

14 
Κάθισµα συνεργασίας µε µεταλλικό 
σκελετό και επενδυµένη έδρα - πλάτη 

5 52,00 260,00 € 

15 
Βιβλιοθήκη µελαµίνης ειδ. ∆ιαστ. Υ180 x 
110 x 35 σύνθετη 

5 375,00 1.875,00 € 

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

17 
Εξεταστικό κρεβάτι µε µεταλλικό σκελετό, 
επενδυµένο 

2 220,00 440,00 € 

18 
 Κρεβάτι ανάπαυσης µε MDF ξύλινο 
σκελετό και ηλεκτρική ανύψωση πλάτης   

15 588,00 8.820,00 € 

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

20 

Κοµοδίνο   µελαµίνης διαστ. Υ75 x 50 x 
40 τροχήλατο µε 1 συρτάρι επάνω µε 
κουταλοθήκη πλαστική αντιµικροβιακή 
και κάτω ντουλάπι µε ράφι 

15 115,00 1.725,00 € 

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

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

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

8 195,00 1.560,00 € 

24 
Ραφιέρα µελαµίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 
160 x 60 ανοιχτή µε µελαµίνη 25mm 
πάχος (ραφιέρα λινών) 

1 475,00 475,00 € 
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ΟΜΑ∆Α Β   ---   Εξοπλισµός άσκησης και εξυπηρέτησης υπερηλίκων 

α/α Ονοµασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Σύνολα 

1 ∆ιάδροµος γυµναστικής                                                       1 3000,00 3.000,00 € 

2  Ποδήλατο ενάσκησης                                             1 1300,00 1.300,00 € 

3 
Μηχάνηµα άσκησης τετρακέφαλων και 
µηριαίων δικέφαλων.  

1 500,00 500,00 € 

4 Τροχός ώµου 1 150,00 150,00 € 

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 5.120,00 € 

 

ΟΜΑ∆Α Γ   ---   Εξοπλισµός εξυπηρέτησης ΑµεΑ και υπερηλίκων 

α/α Ονοµασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Σύνολα 

1 Μπανιέρα ΑµεΑ                                                                                                            1 19000,00 
19.000,00 

€ 

2 
Γερανάκι ΑµεΑ-µεταφορέας ανυψωτικό 
µε ιµάντα.   

1 10000,00 
10.000,00 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
29.000,00 

€ 

 

ΟΜΑ∆Α ∆   ---   Λινά Είδη 

α/α Ονοµασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Σύνολα 

25 
Ραφιέρα µελαµίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 
170 x 40 ανοιχτή µε µελαµίνη 25mm 
πάχος (ραφιέρα λινών) 

1 435,00 435,00 € 

26 
Ραφιέρα µελαµίνης ειδ. διαστ. Υ180 x 
240 x 40 ανοιχτή µε µελαµίνη 25mm 
πάχος (ειδη καθαριστηρίου) 

1 585,00 585,00 € 

27 
Ερµάριο µελαµίνης κλειστό µε πόρτες 
Υ200 x 250 x 80 (διάδροµος) 

1 1090,00 1.090,00 € 

28 

Γκαρνταρόµπα µελαµίνης ειδ. κατασκ. 
Υ200 x 220 x 60 µε κάθετο χώρισµα ράφι 
πάνω στους 20cm και κάτω θέσεις στους 
50cm 

2 750,00 1.500,00 € 

29 
Τραπέζι κήπου µε µεταλλικό σκελετό και 
επιφάνεια werzalit Φ80 

5 178,00 890,00 € 

30 
Πολυθρόνα κήπου µε σκελετό αλουµινίου 
και έδρα - πλάτη από διάτρητο πλαστικό 

20 88,00 1.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ      44.189,00 € 

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



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

20 10,00 200,00 € 

2 
Σετ αποτελούµενο από άνω και κάτω 
σεντόνι βαµβακερό 100% 160 x 240 και 
µαξιλαροθήκη 50 x 70 βαµβακερή 100% 

30 30,00 900,00 € 

3 
Υποσέντονο πετσετέ µε περιµετρικό 
λάστιχο βαµβάκι 80%-πολυεστέρας 20% 

30 10,00 300,00 € 

4 
Κουβέρτα ακρυλλική 100%, διαστάσεων 
1,50 x 2,20 

30 25,00 750,00 € 

5 
Πετσέτα προσώπου βαµβακερή 100% 
διαστάσεων 50 x 100 

30 5,00 150,00 € 

6 
Πετσέτα µπάνιου βαµβακερή 100% 
διαστάσεων 75 x 140 

30 10,00 300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00 € 

 
 

ΟΜΑ∆Α Ε   ---   Εξοπλισµός κουζίνας-φαγητού 

α/α Ονοµασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Σύνολα 

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

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

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

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

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

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

7 
Κκανάτα νερού POLYCARBONATE 1,5 
lit. 

24 2,80 67,20 € 

8 
Τραπεζοµάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,80 x 
1,50 

6 17,00 102,00 € 

9 
Τραπεζοµάντηλο αλέκιαστο λευκό 1,50 x 
1,50 

26 14,00 364,00 € 

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

11 Ψωµιέρα inox   24 8,00 192,00 € 

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

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

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

15 
∆ίσκος παραλληλόγραµµος 40 x 60 από 
ξύλο και φελλό 

2 26,50 53,00 € 

16 
∆ίσκος κυκλικός βαθύς 30 εκ από ξύλο 
και φελλό 

5 15,00 75,00 € 

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

18 
Πιάτο φλυτζανιού ελληνικού καφέ 
πορσελάνης 

72 0,70 50,40 € 

19 Φλυτζάνι τσαγιού πορσελάνης  72 1,40 100,80 € 
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20 Πιάτο φλυτζανιού τσαγιού πορσελάνης 72 1,20 86,40 € 

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

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

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

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

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

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

2 30,00 60,00 € 

27 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες 
ηλεκτρικού και υγραερίου, 250ml 

1 5,00 5,00 € 

28 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες 
ηλεκτρικού και υγραερίου, 380ml 

1 7,00 7,00 € 

29 
Μπρίκι αντικολλητικό για εστίες 
ηλεκτρικού και υγραερίου, 680ml 

1 10,00 10,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.033,60 € 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ:   Ηλεκτρικές Συσκευές   

α/α Ονοµασία / Περιγραφή είδους Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
Σύνολα 

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

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

3 DVD Player                                                                                        2 40,00 80,00 € 

4 Ενισχυτής                                                                               2 230,00 460,00 € 

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

6 Ηχεία                                                                                                                          4 55,00 220,00 € 

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

8 Εστίες                                                                                               1 200,00 200,00 € 

9 Φούρνος                                                                                                  1 350,00 350,00 € 

10 Απορροφητήρας                                                                                      1 150,00 150,00 € 

11 Φούρνος Μικροκυµάτων                                                   1 90,00 90,00 € 

12 Πολυκαφετιέρα                                                                             1 150,00 150,00 € 

13 Φραπεδιέρα                                                                                              1 30,00 30,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.210,00 € 

 
 

Οµάδα Είδος Ποσό  

Α 
Εξοπλισµός – Έπιπλα          

44.189,00 € 

Β Εξοπλισµός άσκησης και εξυπηρέτησης υπερηλίκων 5.120,00 € 

Γ Εξοπλισµός εξυπηρέτησης ΑµεΑ και υπερηλίκων 29.000,00 € 

∆ Λινά Είδη 2.600,00 € 

Ε Εξοπλισµός κουζίνας-φαγητού 3.033,60 € 
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ΣΤ Ηλεκτρικές Συσκευές   5.210,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 89.152,60 € 

23% ΦΠΑ 20.505,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.657,70 € 

 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Τονίζεται ότι: 

- Οι αναφερόµενες διαστάσεις εξοπλισµού είναι ενδεικτικές και γίνονται δεκτές 
αποκλίσεις έως ± 10% 

- Οι εµφανιζόµενες φωτογραφίες είναι ενδεικτικές 
 

α/α  1 από πίνακα προϋπολογισµού εξοπλισµού 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάθισµα ξύλινο µε επενδεδυµένη έδρα  
Τα πόδια του καθίσµατος θα   είναι κατασκευασµένα από ξύλο βραστής οξιάς, 
τορναριστά, διατοµής Φ40. 
Η έδρα του καθίσµατος θα είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα πάχους 12 χιλιοστών, 
µε επένδυση αφρολέξ Νο250 πάχους 4εκ. και   επικαλυµµένη µε ταπετσαρία υφάσµατος ή 
δερµατίνης σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. 
Η πλάτη του καθίσµατος θα είναι ανατοµική, κατασκευασµένη από πρεσσαριστό 
καµπυλωτό κόντρα πλακέ.  
Μεταξύ των ποδιών θα υπάρχει δέσιµο σε  ανάλογο ύψος και στις 4 πλευρές του 
καθίσµατος. 
Στην βάση των ποδιών και στην επαφή τους µε το δάπεδο θα τοποθετηθούν  ειδικά 
πλαστικά, χωνευτά µε κόλλα, για   αποφυγή   θορύβου.  
Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων µερών θα είναι βαµµένες µε πιστόλι βαφής, µετά από 
επιµελή λείανση των επιφανειών και ακµών.    
Οι κόλλες και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα  είναι άριστης ποιότητας και µη 
τοξικά.  
 
α/α  2-3 από πίνακα προϋπολογισµού εξοπλισµού 
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ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟ∆ΙΑ 

 
 

 
Ξύλινο τραπέζι µε ορθογώνια 
επιφάνεια διαστάσεων: 
95 x 95 x 75Η    και  
180 x 90 x 75Η 
 
Αποτελείται από :  

• Τον ξύλινο σκελετό και 

• Την επιφάνεια 
 Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα πόδια,  από ξύλο οξιάς, 
διατοµής         70 x 70mm που διαµορφώνονται φάλτσα και καταλήγουν σε 
πάτηµα διατοµής 35 x 35mm. 
Τα πόδια  θα συνδέονται µεταξύ τους µε ενισχυµένες τραβέρσες από   ξύλο 
οξιάς, ορθογώνιας διατοµής 80Χ25mm   
Η επιφάνεια του τραπεζιού θα αποτελείται από MDF µελαµίνη, πάχους 18mm. 
Tο περίγραµµα της επιφάνειας θα διαµορφώνεται µε καµπυλωµένες ακµές, 
ακτίνας καµπυλότητας R=5mm και στρογγυλεµένες γωνίες, ακτίνας 
καµπυλότητας R=20mm.  
Η σύνδεση της επιφάνειας µε τον ξύλινο σκελετό θα γίνεται µε µεταλλικές γωνίες 
ανοξείδωτες 30Χ30mm και ξυλόβιδες. 
Στο κάτω µέρος των ποδαρικών και στην επαφή τους µε το δάπεδο θα 
τοποθετηθούν ειδικά πλαστικά –χωνευτά µε κόλα- για την αποφυγή  θορύβων. 
Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων µερών θα είναι βαµµένες µε πιστόλι βαφής, µετά 
από επιµελή λείανση των επιφανειών και ακµών και λουστραρισµένες.    
Οι κόλλες και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα  είναι άριστης ποιότητας 
και µη τοξικά.  
 

α/α  4-5-6  α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
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ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΑΝΑΠΕΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 
 

 
  
  

Θα α�οτελούνται α�ό: 
Μεταλλικό σκελετό ε�ενδυµένο µε ξύλο ΜDF, αφρολέξ και δερµατίνη ή ύφασµα, κατ’ 
ε�ιλογή της Υ�ηρεσίας. 
Τα µεταλλικά �όδια θα κατασκευασθούν  α�ό σιδηροσωλήνα ορθογωνικής  διατοµής 
60 x 20 χιλ. και �άχους τουλάχιστον 1,5χιλ. ή ανάλογο  
To µεταλλικό �λαίσιο στήριξης (έδρα και �λάτη) θα α�οτελείται α�ό σωλήνα 20 x 20χιλ 
και �άχους 1,5χιλ. ή ανάλογο.  Στο κάτω µέρος των 4 �οδαρικών θα υ�άρχουν 
εφαρµόζονται �λαστικά �έλµατα για την α�οφυγή θορύβων και φθορών στο δά�εδο. 
 
.Στα µεταλλικά µέρη θα �ροσαρµοστούν: 

• MDF 16mm στην έδρα.  
• MDF γυµνό 6mm στα µ�ράτσα  
• Λωρίδες MDF γυµνό 6mm στα σηµεία στήριξης της τα�ετσαρίας 

 
Στην ξύλινη ε�ιφάνεια της έδρας θα κολληθεί: 

• αφρολέξ �οιότητας Νο 30 (�υκνότητα το ελάχιστο 30 κιλά ανά Μ3) �άχους 100mm στο 
ε�άνω τµήµα 

• αφρολέξ �οιότητας Νο 25 �άχους 10mm στην εµ�ρός φάσα. 
 
Στα µ�ράτσα θα κολληθεί: 

• αφρολέξ �οιότητας Νο30 �άχος 20mm, στο ε�άνω τµήµα 
• αφρολέξ �οιότητας Νο25 �άχους 10mm, στα �λαϊνά 
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Στην �λάτη θα το�οθετηθεί: 

•     αφρολέξ �οιότητας Νο 30 φάλτσο, µε �άχος 90mm στη βάση �ου καταλήγει στα 
40mm στην κορυφή.   

• αφρολέξ �οιότητας Νο25 �άχους 10mm, στο �ίσω τµήµα της �λάτης 
 
Η τα�ετσαρία (δερµατίνη ή ύφασµα) θα είναι βαµµένη σε χρώµα ε�ιλογής της 
Υ�ηρεσίας,  �ου δεν θα ξεβάφει.   

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ-ΚΑΝΑΠΕ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΛΑΤΟΣ 

εκ 

ΒΑΘΟΣ 

εκ 

ΥΨΟΣ 

εκ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 97 61 76 

2/ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 122 61 76 

3/ΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 162 61 76  

 

α/α  7-8  α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΣΗΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 

120 x 60 x 40 και 45 x 45 x 40  

 
Α�οτελείται α�ό: 

• την ε�ιφάνεια εργασίας 
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• τα �οδαρικά-�λαϊνά  
• και την τραβέρσα σύνδεσης 

 

Επιφάνεια εργασίας  
Η επιφάνεια εργασίας θα  κατασκευαστεί  από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου 
Ε1 οικολογική, πάχους 25mm,  επενδυµένη  αµφίπλευρα  κατά την παραγωγή της 
στο εργοστάσιο, µε µελαµίνη αντιθαµβωτική,  αντοχής,  σε απόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας. Περιµετρικά τα εµφανή σόκορα θα καλύπτονται µε ABS πάχους 

2mm, που θα επικολλάται στην µοριοσανίδα επιµελώς µε ειδικό µηχάνηµα 
συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να 
µην επιτρέπεται η αποκόλλησή του από την µοριοσανίδα, οι δε ακµές του θα είναι 

στρογγυλεµένες και λειασµένες.  
Ποδαρικά 

Θα είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό µοριοσανίδας - µελαµίνης πάχους 
25mm, όπως και η επιφάνεια εργασίας. Περιµετρικά τα εµφανή σόκορα θα 

καλύπτονται µε ABS πάχους 2mm, που θα επικολλάται στην µοριοσανίδα επιµελώς 
µε ειδικό µηχάνηµα συγκόλλησης περιθωρίων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια 
εφαρµογή και να µην επιτρέπεται η αποκόλλησή του από την µοριοσανίδα, οι δε 
ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες.   Στο κάτω µέρος κάθε ποδιού  
θα τοποθετηθούν δύο (2) πλαστικά πέλµατα, µε ρεγουλατόρο (Μ8) ρύθµισης ύψους 

για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση του τραπεζιού.  
Τραβέρσα σύνδεσης 

Θα είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα ίδιων προδιαγραφών και ποιότητας µε 
των υπόλοιπων επιφανειών, αλλά πάχους 18mm. Τα εµφανή σόκορα θα 

καλύπτονται µε PVC 2 mm.  
Η κρέµαση της τραβέρσας θα είναι 20cm. Για όλες τις συνδέσεις µεταξύ των 
ξύλινων τεµαχίων θα χρησιµοποιηθούν ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράµια) και 

καβίλιες. 
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         Βιβλιοθήκη ανοιχτή 220 x 150 x 43 
 

Η βιβλιοθήκη θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τριών 

στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυµένη αµφίπλευρα κατά την 

παραγωγή της στο εργοστάσιο µε µελαµίνη, χρώµατος 

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

τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο ε�άνω µέρος της βιβλιοθήκης θα το�οθετηθεί  
κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων χαρακτηριστικών,  
�άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 

2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα επιµελώς, µε ειδικό 
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µηχάνηµα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή του από 

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

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή µε ράφια και φέρει κάθετο χώρισµα στη µέση α�ό µελαµίνη 
25mm. 
  
Τα ράφια της βιβλιοθήκης θα  είναι µετακινούµενα, �άχους 25mm , σύµφωνα µε το 
Ευρω�αϊκό �ρότυ�ο System 32, µε δυνατότητα το�οθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα µε 
τις ε�ιθυµίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα γίνεται σε κατάλληλα κινητά 
µεταλλικά στηρίγµατα (δύο (2) ανά �λευρά) και υ�οδοχές (φωλιές) α�ό το ίδιο υλικό, �ου 
θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύ�ες καθ' ύψος των �λαϊνών ε�ιφανειών και θα 
εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 
Στη βάση της βιβλιοθήκης το�οθετούνται κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για 
την ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 
(ρεγουλατόροι) α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η 
ρύθµιση των ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης.Τα 
τελειώµατα �ελµάτων σε ε�αφή µε το δά�εδο είναι α�ό �λαστικό υλικό. 
 
Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά 
βύσµατα (φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   
 
α/α  10 - 11 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 

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

Το γραφείο α�οτελείται α�ό: 
Επιφάνεια εργασίας  

θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου 

Ε1 οικολογική, πάχους 25mm,  επενδεδυµένη αµφίπλευρα 

κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο µε µελαµίνη 

αντιθαµβωτική, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας.   
  
Όλα τα περιµετρικά  σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS 

πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα επιµελώς, µε 

ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια 

εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή του από την 

µοριοσανίδα, οι δε ακµές του είναι στρογγυλεµένες και 

λειασµένες. 

  
Θα φέρει  ειδικό  άνοιγµα για την τοποθέτηση 
συστήµατος διέλευσης καλωδίων (ροζέτα 
ηλεκτροδότησης). Το άνοιγµα θα καλύπτεται µε 
τάπα ρυθµιζόµενη Φ60mm από ABS χρώµατος 
µαύρου 
 
 

Πλαϊνά 
Τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό µοριοσανίδας-µελαµίνης που 
είναι και η επιφάνεια πάχους 25mm. Περιµετρικά τα εµφανή σόκορα θα καλύπτονται 
µε ABS πάχους 2mm όπως και στην επιφάνεια εργασίας. Στο κάτω µέρος κάθε 
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πλαϊνού θα τοποθετούνται πλαστικά πέλµατα , δύο σε κάθε πόδι, µε ρεγουλατόρο 
ρύθµισης ύψους για   σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου.  

Μετώπη 
Η ποδιά του γραφείου θα είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα ίδιων 

προδιαγραφών και ποιότητας µε αυτή της επιφάνειας, πάχους 18mm. Περιµετρικά 
τα σόκορα καλύπτονται µε πλαστική ταινία πάχους 1mm ιδίου χρώµατος µε την 

µελαµίνη.  
Συναρµολόγηση 

Η επιφάνεια θα εργασίας στηρίζεται στα πόδια του γραφείου µέσω πλαστικών 
ειδικών αποστατών. Στις λοιπές συνδέσεις «Τ» µεταξύ ξύλινων τεµαχίων θα 

χρησιµοποιούνται ειδικά συνδετικά στοιχεία (φιράµια), που αποτελούνται από ένα 
έκκεντρο περιστροφικό σύνδεσµο και µία βίδα φεραµιού, η οποία βιδώνεται µε 

βύσµα. Τα βύσµα και ο σύνδεσµος εµφυτεύονται στη µοριοσανίδα, ενώ κατάλληλη 
πλαστική τάπα καλύπτει τα εµφανή µέρη. Οι συνδέσεις αυτές θα ενισχύονται και µε 

καβίλιες.  
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ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ                       
 
Το κυρίως σώµα της συρταριέρας (�λαϊνά, κα�άκι, βάση, �λάτη) θα κατασκευασθεί α�ό 
µοριοσανίδα µε ε�ένδυση και α�ό τις δύο �λευρές µε µελαµίνη. Το συνολικό �άχος 
µοριοσανίδας-µελαµίνης θα είναι 18mm για τα �λαϊνά, τη βάση και την �λάτη και 25mm 
για το κα�άκι.  
Τα σόκορα της συρταριέρας θα ε�ενδύονται µε ABS �άχους 2mm. 
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Στο κάτω µέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας θα το�οθετηθούν 4 τροχοί 
“caster”.                 
Κάθε τροχός θα βιδώνεται µε 4 φρεζάτες νοβο�ανόβιδες στη βάση της συρταριέρας.                                    
Η το�οθέτηση των τροχών θα είναι τέτοια ώστε να ε�ιτρέ�ει την �εριστροφική κίνηση 
τους. Ο κάθε τροχός θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kg.  
Η σύνδεση όλων των µερών του κασώµατος (�λαϊνά, κα�άκι, βάση, �άτος) µεταξύ τους 
θα γίνεται µε καβίλιες και φιράµια χωνευτά 
Κάθε συρταριέρα θα φέρει 3 συρτάρια και µία µολυβοθήκη �λαστική, �ου θα 
το�οθετείται ανεξάρτητα εντός του ε�άνω συρταριού. Τα συρτάρια θα κατασκευαστούν  
α�ό µοριοσανίδα ε�ενδυµένα αµφί�λευρα µε µελαµίνη συνολικού �άχους 12mm.  
Τα σόκορα θα ε�ενδύονται µε ABS �άχους 1mm. Στην µ�ροστινή �λευρά των συρταριών 
θα  το�οθετηθεί  µέτω�ο �άχους 18mm α�ό το ίδιο υλικό (µοριοσανίδα-µελαµίνη). 
Τα σόκορα του µετώ�ου θα ε�ενδύονται �εριµετρικά µε ABS �άχους 2mm. Στο µέτω�ο 
των συρταριών θα το�οθετηθεί χειρολαβή µεταλλική. Ο �υθµένας των συρταριών θα είναι 
α�ό µελαµίνη 6mm ιδίου χρώµατος.  
Η κίνηση των συρταριών θα γίνεται �άνω σε µεταλλικούς οδηγούς κυλίσεως ακριβείας.    
Η κατασκευή των οδηγών θα είναι τέτοια �ου να εµ�οδίζει τόσο την �λευρική όσο και 
την κάθετη µετατό�ιση του συρταριού και να εξασφαλίζει την ασφάλιση του 
�ροεκτάµατος.                                
Τα ροδάκια των µεταλλικών οδηγών θα είναι α�ό µεταλλικό ρουλεµάν ή α�ό ανθεκτικό 
�λαστικό (Ertalon).                 
Το κάθε συρτάρι θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 40Kg σε ο�οιαδή�οτε θέση 
ανοίγµατός του. 
   ∆υνατότητα τυ�ο�οιηµένων διαστάσεων: 
 

ΥΨΟΣ cm ΠΛΑΤΟΣ 
cm 

ΒΑΘΟΣ 
cm 

57 42 60 
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       Πολυθρόνα γραφείου µε µ�ράτσα 
Το κάθισµα να  α�οτελείται α�ό: 
 
Τροχήλατη �εντακτινωτή βάση  α�ό χυτο�ρεσσαριστό αλουµίνιο, να α�οτελείται α�ό 
�έντε σκέλη – ακτίνες µε �εριεχόµενη γωνία 72°, τα ο�οία να συνδέονται στο κέντρο 
σχηµατίζοντας τον κόµβο σύνδεσης της κεντρικής κολώνας.  
 

Τροχοί: Να κατασκευάζονται α�ό ενισχυµένο �ολυαµίδιο και να α�οτελούνται α�ό 
ζεύγη τροχών οι ο�οίοι συνδέονται σε κοινό άξονα α�ό το ίδιο υλικό.  
 
Κολώνα στήριξης: Να είναι τηλεσκο�ική διάταξη η ο�οία να α�οτελείται α�ό ένα 
αυτοφερόµενο αµορτισέρ. Το εξωτερικό �ερίβληµά του να α�οτελείται α�ό σωλήνα 
διαµέτρου �ερί�ου ∅50mm, µέσα στον ο�οίο να ολισθαίνει σωλήνας διαµέτρου 
�ερί�ου ∅28mm µε την συµ�ίεση και εκτόνωση αερίου υ�ό �ίεση.  
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Να έχει µηχανισµό σύγχρονης ανάκλισης έδρας - �λάτης 
 

Έδρα: Να α�οτελείται α�ό το µαξιλάρι και την βάση. 
Το µαξιλάρι να  κατασκευάζεται α�ό αφρώδη �ολυουρεθάνη  
Η βάση να κατασκευάζεται από συγκολληµένα επάλληλα φύλλα οξυάς συνολικούπάχους 

12mm, πρεσαρισµένα σε καλούπια. 

 

Πλάτη: Να α�οτελείται α�ό το µαξιλάρι και την βάση. 
Το µαξιλάρι να  κατασκευάζεται α�ό αφρώδη �ολυουρεθάνη  
Η βάση να κατασκευάζεται από συγκολληµένα επάλληλα φύλλα οξυάς συνολικού πάχους 

12mm, πρεσαρισµένα σε καλούπια. 

Η πλάτη να έχει δυνατότητα ρύθµισης καθ’ ύψος  

 
Κελύφη Έδρας, Πλάτης: Να κατασκευάζονται α�ό χυτο�ρεσαριστό �ολυ�ρο�υλένιο 
και να έχουν κατάλληλο σχήµα για την κάλυψη του κάτω µέρους της έδρας και του 
�ίσω µέρους της �λάτης αντίστοιχα. 
Η σύνδεση µε την έδρα και την �λάτη να γίνεται µε κούµ�ωµα µέσω κατάλληλα 
διαµορφωµένων υ�οδοχών. 
Ε�ένδυσης έδρας – �λάτης: Να είναι ύφασµα   
 
Μ�ράτσα καθίσµατος: Να είναι  α�ό χυτο�ρεσαριστό �ολυ�ρο�υλένιο  
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 Κάθισµα  συνεργασίας 
                                            

Ο σκελετός του καθίσµατος θα κατασκευαστεί   από σωλήνα οβάλ 30 x 15χιλ.,  

πάχους 1,8χιλ. ή ανάλογης διατοµής,  µορφοποιηµένος έτσι ώστε   να 

σχηµατίζει τα στοιχεία έδρασης, που θα τα αποτελούν δύο ζεύγη ποδαρικών. 

Οι σιδηροσωλήνες θα συνδέονται µεταξύ τους,   µε 
ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την ε�ιφάνεια ε�αφής τους µε έντεχνη 
και οµοιόµορφη ραφή. Οι  κολλήσεις  θα σφυρηλατηθούν, θα 
λειανθούν  έντεχνα µε τροχό και συγχρόνως θα  αφαιρεθούν 
τυχόν συρµατίδια ηλεκτροσυγκόλλησης 
Η βαφή του µεταλλικού σκελετού θα  είναι ηλεκτροστατική.  
Η έδρα και η �λάτη του καθίσµατος θα είναι ανεξάρτητες, ανατοµικές, α�ό αντιστατικό 
µίγµα �ολυ�ρο�υλενίου. Ε�’ αυτών θα ε�ικολληθεί µαξιλάρι α�ό   αφρολέξ Νο250, 
�άχους 4εκ, βραδύφλεκτο και θα ε�ενδυθεί µε ύφασµα ή δερµατίνη, κατ’ ε�ιλογή της 
Υ�ηρεσίας. Το χρώµα της ε�ένδυσης θα είναι ε�ίσης κατ’ ε�ιλογή της Υ�ηρεσίας. Το κάτω 
µέρος της έδρας και το �ίσω µέρος της �λάτης θα καλύ�τονται µε �ολυεστερικό κέλυφος. 
Η σύνδεση της έδρας και της �λάτης στον µεταλλικό σκελετό θα γίνεται µε τέτοιο τρό�ο 
ώστε να ε�ιτυγχάνεται η εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση τους. 
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Στα �οδαρικά θα �ροσαρµόζονται �έλµατα �ολυαµιδίου για σταθερότητα, α�οφυγή 
θορύβων   και   �ροστασία των δα�έδων. 
Τα καθίσµατα θα �ρέ�ει να µ�ορούν να το�οθετηθούν ε�άλληλα για ευκολία  µεταφοράς 
τους. 
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Βιβλιοθήκη σύνθετη 180 x 110 x 35 
 

Η βιβλιοθήκη θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυµένη αµφίπλευρα 

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

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

Στο ε�άνω µέρος της βιβλιοθήκης θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων 
χαρακτηριστικών,  �άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Η βιβλιοθήκη µέχρι το ύψος των 80cm �ερί�ου α�ό το δά�εδο θα είναι κλειστή µε �όρτες 
ενώ στο ε�άνω µέρος θα είναι ανοιχτή µε ράφια. 
Οι �όρτες θα είναι ανοιγόµενες και αναρτώνται µε µεντεσέδες αυτόµατους, κουµ�ωτούς, 
ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας.  
Οι πόρτες θα  φέρουν εργονοµικό πόµολο. Στο δεξί φύλλο θα τοποθετείται 
περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας, από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλουµινίου υψηλής αντοχής, επινικελωµένη, η οποία να ασφαλίζει σε µεταλλική 
γωνία. 

 
Στο εσωτερικό της µίας �όρτας και κατά µήκος της συνάντησης των δύο φύλλων θα  
το�οθετηθεί  ειδικό �ροφίλ α�ό �λαστικό για το οµαλό κλείσιµό τους και την �ροστασία 
του εσωτερικού α�ό την σκόνη 
Τα ράφια της βιβλιοθήκης θα  είναι µετακινούµενα, �άχους 25mm , σύµφωνα µε το 
Ευρω�αϊκό �ρότυ�ο System 32, µε δυνατότητα το�οθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα µε 
τις ε�ιθυµίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα γίνεται σε κατάλληλα κινητά 
µεταλλικά στηρίγµατα (δύο (2) ανά �λευρά) και υ�οδοχές (φωλιές) α�ό το ίδιο υλικό, �ου 
θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες τρύ�ες καθ' ύψος των �λαϊνών ε�ιφανειών και θα 
εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 
Στη βάση της βιβλιοθήκης το�οθετούνται κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για 
την ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 
(ρεγουλατόροι) α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η 
ρύθµιση των ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης.  
Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά 
βύσµατα (φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   
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ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ Υ180 x 120 x 45 
 
Θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυµένη αµφίπλευρα κατά την 

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

είναι από τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο ε�άνω µέρος της   θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων χαρακτηριστικών,  
�άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Το ερµάριο θα είναι ανοιχτό. 
  
Τα ράφια   θα  είναι µετακινούµενα, �άχους 25mm , σύµφωνα µε το Ευρω�αϊκό �ρότυ�ο 
System 32, µε δυνατότητα το�οθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα µε τις ε�ιθυµίες του 
χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα γίνεται σε κατάλληλα κινητά µεταλλικά στηρίγµατα (δύο 
(2) ανά �λευρά) και υ�οδοχές (φωλιές) α�ό το ίδιο υλικό, �ου θα σφηνώνουν σε αντίστοιχες 
τρύ�ες καθ' ύψος των �λαϊνών ε�ιφανειών και θα εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 
30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 
Όλα τα ράφια ε�άνω φέρουν ειδικές θήκες χωρίσµατα σε αναβαθµίδες. 
 
Στη βάση του ερµαρίου θα το�οθετηθ�ύν κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για την 
ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) 
α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθµιση των 
ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης. Τα τελειώµατα 
�ελµάτων σε ε�αφή µε το δά�εδο θα είναι α�ό �λαστικό υλικό. 
 
Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά βύσµατα 
(φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   
 
α/α  17 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

  

Το εξεταστικό κρεβάτι θα α�οτελείται α�ό :  
Α) Τον µεταλλικό σκελετό και 
Β) Την ε�ιφάνεια εξέτασης 
 
Α) Σκελετός 
Τα �οδαρικά, θα είναι α�ό  σιδηροσωλήνες 
ανο�τηµένους (µαλακούς), κυκλικής διατοµής  
διαστάσεων Φ32mm και �άχους 1,5mm. Τα 
δεσίµατα �οδαρικών θα α�οτελούνται α�ό 
σιδηροσωλήνες διατοµής Φ26mm, �άχους 
1,5mm. Οι βάσεις �ρόσδεσης της τα�ετσαρίας 
θα  είναι λάµες (20 x 3)mm κολληµένες -στο κάτω σηµείο διατοµής- του οριζόντιου 
τµήµατος των �οδαρικών. Το �ροσκέφαλο του κρεβατιού θα έχει την δυνατότητα 
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ανάκλισης και �ροσαρµογής στο ε�ιθυµητό κάθε φορά ύψος. Η ανάκλιση θα γίνεται α�ό  
µεταλλικό σύστηµα �ου θα ανεβοκατεβάζει την �λάτη και θα την σταθερο�οιεί µε την 
σύσφιξη �εταλούδας 3/8, σε σωλήνα- ρυθµιστή ύψους-διατοµής Φ21 και �άχους 1,2 mm. 
Στο εµ�ρός τµήµα του κρεβατιού θα υ�άρχει υ�οδοχέας χαρτιού α�ό σωλήνα Φ21 x 1,2 
mm �ου θα στηρίζεται σε µεταλλικές βάσεις διατοµής 20 x 30 �άχους 1,2 mm. Για την 
εύκολη το�οθέτηση του χαρτιού, ο υ�οδοχέας θα  βγαίνει α�ό τις ειδικά διαµορφωµένες  
υ�οδοχές(σωλήνας Φ26 x 1,5 mm) και ακολούθως θα ε�ανατο�οθετείται και 
σταθερο�οιείται µε δύο µικρούς ρεγουλατόρους ¼.     
Για την α�οφυγή κραδασµών και θορύβων ,τα τέσσερα �οδαρικά του κρεβατιού θα έχουν 
στις άκρες τους, �λαστικά �έλµατα (τά�ες) α�ό µαλακό �ολυαιθυλένιο,  χρώµατος 
µαύρου. Τα �λαστικά �έλµατα θα είναι ανθεκτικά σε κατα�ονήσεις και θα εφαρµόζουν 
α�όλυτα στους σιδηροσωλήνες . 
Ο  µεταλλικός σκελετός θα είναι    ηλεκτροστατικής βαφής.   
                                                                                                                                           
 Β) Ε�ιφάνεια εξέτασης 
 Θα καλύ�τει  το σταθερό τµήµα της έδρας και το ανακλινόµενο της �λάτης. 
 Θα α�οτελείται α�ό:   
-Mοριοσανίδα  130 x 57cm �άχους 16mm (σταθερό τµήµα). 
-Μοριοσανίδα 53 x 57cm �άχους 16mm (ανακλινόµενο τµήµα). 
-Aφρολέξ 132 x 59cm �άχους 80mm ,�οιότητας Νο30 (σταθερό τµήµα). 
-Aφρολέξ 55 x 59cm �άχους 80mm,�οιότητας Νο25 (ανακλινόµενο τµήµα). 
-∆ερµατίνη   
  
Το ανακλινόµενο τµήµα θα ε�ενδυθεί και στην κάτω �λευρά για λόγους αισθητικής. 
Το σταθερό τµήµα   βιδώνεται στο µεταλλικό σκελετό, ενώ το ανακλινόµενο στη λάµα 
µηχανισµού ανάκλισης µε λαµαρινόβιδες 10 x 3/4. Μεταξύ τους θα συνδέονται µε δύο (2) 
κατάλληλα διαµορφωµένους µεντεσέδες Μ12, �ου θα ε�ιτρέ�ουν την ελεύθερη κίνηση του 
�ροσκέφαλου καθ’  ύψος. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  185 x 64 x Υ75 cm. 
ΒΑΡΟΣ: 34 ΚΙΛΑ 
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ΚΡΕΒΑΤΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΞΥΛΟΥ) 
Το κρεβάτι θα α�οτελείται α�ό: 
• Πλαίσιο σκελετού µε �όδια 
• Ανακλινόµενο τµήµα κεφαλής 
• Μηχανισµό ανάκλισης 
• Ξύλινη ε�ένδυση 

 

Το �λαίσιο του σκελετού και τα �όδια θα κατασκευασθούν  α�ό ενισχυµένο 
σιδηροσωλήνα διατοµής 38 x 38χιλ και �άχους 1,5χιλ.    Για την ακαµψία της κατασκευής 
το �λαίσιο θα ενισχύεται µε δύο τραβέρσες: 
• Μια (1) τραβέρσα διατοµής 25 x 50 χιλ. ενισχυµένη, �άχους 2 χιλ. ό�ου θα 

�ροσαρµόζεται ο ηλεκτρικός µηχανισµός (βάση µοτέρ). 
• Μία (1) τραβέρσα διατοµής 38 x 38 χιλ. και �άχους 1,5 χιλ. σε α�όσταση �ερί�ου 120 

εκ α�ό την άκρη των �οδιών. 
Η σταθερή ε�ιφάνεια του �λαισίου θα καλύ�τεται µε �λέγµα βροχίδας 5 x 5εκ,  
διατοµής 5 έως 6 χιλ. Το �λέγµα θα συγκολλάται ε�ιµελώς στο �λαίσιο  και µεταξύ της 
άκρης των �οδιών και της τραβέρσας 38 x 38χιλ. 
Τα �όδια της κεφαλής θα φέρουν �εριστρεφόµενες ελαστικές ρόδες Φ75 µεγάλης 
αντοχής, ώστε να ε�ιτρέ�εται η εύκολη και ασφαλής µετακίνηση του ασθενούς. Τα 
άλλα δύο �όδια θα είναι σταθερά και για την α�οφυγή θορύβων θα το�οθετηθούν 
στις κάτω άκρες τους �λαστικά �έλµατα (τά�ες) α�ό µαλακό �ολυαιθυλένιο,  
χρώµατος µαύρου.  

 
Ανακλινόµενο τµήµα κεφαλής 
Θα α�οτελείται  α�ό   µεταλλικό τελάρο και   �λέγµα ίδιας �οιότητας µε του �λαισίου. 
Το διαµορφωµένο  Π του τελάρου θα κατασκευασθεί  α�ό σωλήνα 25 x 25χιλ και �άχους 
1,5χιλ.  
Το �λέγµα θα  συγκολληθεί �εριµετρικά στο τελάρο  
Στη βάση του τελάρου θα το�οθετηθεί σύστηµα α�ό δι�λή λάµα 30 x 8χιλ, �ου θα  
α�οτελεί την βάση ό�ου �ροσαρµόζεται ο µηχανισµός ανάκλισης. 
Στην κορυφή του �λαισίου θα υ�άρχει µεταλλικό στο� α�ό λάµα 40 x 8χιλ, ώστε να   
τερµατίζει το ανακλινόµενο τµήµα στην οριζόντια θέση. 
 
Όλα τα µεταλλικά µέρη θα φέρουν ηλεκτροστατική βαφή,   η ραφή των σιδηροσωλήνων 
θα είναι αφανής και  συνεχής και όλες οι συγκολλήσεις τροχισµένες. 
 

                Μηχανισµός ανάκλισης 
Ο µηχανισµός ανάκλισης θα α�οτελείται α�ό: 
• Το ηλεκτρονικό χειριστήριο 
• Τον µηχανισµό ανύψωσης (µοτέρ) 
• To έµβολο του µηχανισµού ανύψωσης 

 
       Ξύλινη ε�ένδυση    

 Θα α�οτελείται α�ό: 

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



Προσκέφαλο - ορθογώνια ξύλινη ε�ιφάνεια α�ό MDF οξιά �άχους 25ιχλ διαµορφωµένη 
κατάλληλα µε στρογγυλευµένες γωνίες για λόγους χρηστικούς και φινιρίσµατος.   
Πλαϊνές τραβέρσες (µεγάλες)  - ξύλινη ε�ένδυση των �λαϊνών του κρεβατιού α�ό MDF 
οξιά �άχους 25χιλ µε στρογγυλευµένες γωνίες.   
Τραβέρσα �οδιών - ξύλινη ε�ένδυση των �οδιών του κρεβατιού α�ό MDF οξιά �άχους 
25χιλ µε στρογγυλευµένες γωνίες.   

 
Η σύνδεση των τεµαχίων ε�ένδυσης µεταξύ τους αλλά και µε το µεταλλικό �λαίσιο του 
κρεβατιού θα �ραγµατο�οιείται µε φιράµια και βίδες. 
  
Οι τελικές επιφάνειες όλων των ξύλινων επιφανειών θα λουστραριστούν  µε βερνίκια µη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :   
Μήκος: 193εκ.  
Πλάτος: 94,5εκ.  
Ύψος:  95,5εκ. 
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ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 
190 x 90εκατ 
                                   
Στρώµα διαστάσεων 190εκατ. µήκος, 90 εκατ. �λάτος, 18 εκατ. ύψος,  α�οτελούµενο  α�ό: 

• Πλαίσιο α�ό ελατήρια (2,4χιλ),  �υκνο�λεγµένο 
• Κετσέ έγχρωµο,  βαµβακερό, �αχύ και ελαστικό 
• Βάτα έγχρωµη αφράτη, βαµβακερή 100%,  �άχους 2,5εκατ. 
• Ε�ένδυση α�ό ύφασµα κρετόν, κα�ιτοναρισµένο. 

 
α/α  20 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΚΟΜΟ∆ΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ   
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Θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1, επενδεδυµένη αµφίπλευρα κατά την 

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

θα είναι από τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  
  
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Στο ε�άνω τµήµα του κοµοδίνου θα υ�άρχει µονό ξύλινο συρτάρι �ου θα ανοίγει 
οριζόντια κατά τα 3/4 της συνολικής του ε�ιφανείας, �ροσαρµοσµένο σε ζεύγος 
µεταλλικών οδηγών. Εσωτερικά θα υ�άρχει �λαστική κουταλοθήκη  αντιµικροβιακή. 
Στο κάτω τµήµα του κοµοδίνου, θα υπάρχει  ντουλαπάκι µε πόρτα και 1 ράφι εσωτερικά 

ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος..  

Στους άξονες περιστροφής της πόρτας θα τοποθετηθούν µεταλλικοί µεντεσέδες αρίστης 

ποιότητας για την λειτουργική και αθόρυβη χρήση  της. 

Οι  χειρολαβές  θα  είναι µεταλλικές,  ανοξείδωτες και εργονοµικές, σχήµατος τόξου. 
Για  την  εύχρηστη  µετακίνηση του κοµοδίνου, στη βάση της έδρας του θα υ�άρχουν 
τέσσερεις (4) ρόδες Φ50, �εριστρεφόµενες α�ό ενισχυµένο �ολυ�ρο�υλένιο. 

                                                                                                                                                
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :  45 x 40 x 75 (cm)  
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ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗ  
∆ΙΑΣΤΑΣΗ: Υ180 x 180 x 60   

 

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

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

είναι από τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο ε�άνω µέρος της   θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων χαρακτηριστικών,  
�άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Η ντουλά�α θα φέρει τρεις �όρτες κρεµαστές α�ό µελαµίνη 18mm και κάθετα χωρίσµατα 
α�ό µελαµίνη 15mm. 
 

Οι �όρτες θα είναι ανοιγόµενες και αναρτώνται µε µεντεσέδες αυτόµατους, κουµ�ωτούς, 
ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας. Θα φέρουν εργονοµικό �όµολο και 
ασφαλίζουν µε κλειδαριά ασφαλείας 
Εσωτερικά θα φέρει ράφι σταθερό µε σωλήνα χρωµίου για κρέµασµα ρούχων 
  
Στη βάση της ντουλά�ας θα το�οθετηθούν κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για 
την ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 
(ρεγουλατόροι) α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η 
ρύθµιση των ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης. Τα 
τελειώµατα �ελµάτων σε ε�αφή µε το δά�εδο θα είναι α�ό �λαστικό υλικό. 
 

Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά βύσµατα 
(φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



 

α/α  22 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 

  ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ∆ΙΦΥΛΛΗ 

  ∆ΙΑΣΤAΣΗ: Υ180 x 120 x 60   

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

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

είναι από τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο ε�άνω µέρος της   θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων χαρακτηριστικών,  
�άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Η ντουλά�α θα φέρει �όρτες κρεµαστές α�ό µελαµίνη 18mm και κάθετα χωρίσµατα α�ό 
µελαµίνη 25mm.  
Οι �όρτες θα είναι ανοιγόµενες και αναρτώνται µε µεντεσέδες αυτόµατους, κουµ�ωτούς, 
ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας. Θα φέρουν εργονοµικό �όµολο και 
ασφαλίζουν µε κλειδαριά ασφαλείας 
Εσωτερικά θα φέρει ράφι σταθερό µε σωλήνα χρωµίου για κρέµασµα ρούχων 
   
Στη βάση της ντουλά�ας θα το�οθετηθούν κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για 
την ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 
(ρεγουλατόροι) α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η 
ρύθµιση των ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης. Τα 
τελειώµατα �ελµάτων σε ε�αφή µε το δά�εδο θα είναι α�ό �λαστικό υλικό. 
Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά βύσµατα 
(φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   

 

α/α  23 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 

∆ΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Βάση έδρας και �λάτης  
Να έχει   µεταλλική βάση κατασκευασµένη α�ό σωλήνα στρογγυλό διαµέτρου Φ25mm 
και �άχους 1,5 mm κατάλληλα διαµορφωµένο και συγκολληµένο �ου να εξασφαλίζει 
σταθερότητα και αντοχή  
Να βάφεται ηλεκτροστατικά µε �ούδρα �ου να �ροσφέρει αντοχή σε διάβρωση και 
χτυ�ήµατα. 

 

Σκελετός καθισµάτων  
Να α�οτελείται α�ό τον  οριζόντιο ορθογωνικό σωλήνα 30 x 60 mm και �άχους 3 mm και 
κατάλληλου µήκους για την ανάρτηση δύο καθισµάτων, ο ο�οίος να στηρίζεται στις 
άκρες του σε δύο ζεύγη �οδιών σχήµατος ανά�οδου “Τ’’. 
Τα �όδια να α�οτελούνται   α�ό την  κολώνα στήριξης �ου να  κατασκευάεται α�ό 
ορθογωνικό σωλήνα 40 x 60 mm και �άχους 3 mm και το �έλµα α�ό ορθογωνικό σωλήνα 
30 x 50 mm και �άχους 3 mm. 
Στα �όδια µέσω υ�οδοχών  να κουµ�ώνει και να βιδώνεται για µεγαλύτερη ευστάθεια  ο 
οριζόντιος σωλήνας και  να το�οθετείται �λαστική καλύ�τρα. 

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



Στον οριζόντιο σωλήνα να  εδράζονται οι έδρες των καθισµάτων µε µεταλλικό   στήριγµα  
σχήµατος ‘’Π’’α�ό διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα �άχους 2 mm. 
 

Πλάτη 
Να κατασκευάζεται α�ό �ολυ�ρο�υλένιο κατάλληλα διαµορφωµένο σε ειδικά καλού�ια 
υ�ό �ίεση και φέρει ειδικές νευρώσεις για µεγάλη αντοχή. Εσωτερικά  να έχει δρύινη 
µοριοσανίδα  min 5 στρωµάτων �άχους τουλάχιστον 7,5 mm και  να καλύ�τεται α�ό 
αφρολέξ �άχους τουλάχιστον   35mm και να ε�ενδύεται µε ύφασµα  

 

Έδρα 
Να κατασκευάζεται α�ό �ολυ�ρο�υλένιο κατάλληλα διαµορφωµένο σε ειδικά καλού�ια 
υ�ό �ίεση και φέρει ειδικές νευρώσεις για µεγάλη αντοχή. Εσωτερικά  να έχει δρύινη 
µοριοσανίδα  min 5 στρωµάτων �άχους τουλάχιστον 7,5 mm και  να καλύ�τεται α�ό 
αφρολέξ �άχους τουλάχιστον   40mm και να ε�ενδύεται µε ύφασµα  
 

Πέλµατα 
Να κατασκευάζονται α�ό �ολυ�ρο�υλένιο και  να εφαρµόζουν στις α�ολήξεις των 
�οδιών. 
 

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

pvc πάχους 3 mm. 
 

α/α  24-25-26 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 

ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 
 

• Υ180 x 160 x 60 (ΡΑΦΙΕΡΑ ΛΙΝΩΝ) 
• Υ180 x 170 x 40 (ΡΑΦΙΕΡΑ ΛΙΝΩΝ) 
• Υ180 x 240 x 40 (ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ) 
 

Θα κατασκευαστούν  α�ό µοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύ�ου Ε1, ε�ενδεδυµένη 
αµφί�λευρα κατά την �αραγωγή της στο εργοστάσιο µε µελαµίνη, χρώµατος ε�ιλογής της 
Υ�ηρεσίας, �άχους 25mm. Η �λάτη θα είναι α�ό τα ίδια ως άνω υλικά µε ελάχιστο �άχος 
8 mm.  
Στο ε�άνω µέρος της βιβλιοθήκης θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων 
χαρακτηριστικών,  �άχους 25mm. 
  
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ΑBS πάχους 2mm, που θα επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Η ραφιέρα  θα  είναι ανοιχτή µε ράφια και θα φέρει κάθετο χώρισµα στη µέση α�ό 
µελαµίνη 25mm.     
H διάσταση  180 x 240 x 40 θα φέρει δι�λό κάθετο χώρισµα ε�ίσης α�ό µελαµίνη 25mm. 
Τα ράφια θα είναι µετακινούµενα, �άχους 25mm, σύµφωνα µε το Ευρω�αϊκό �ρότυ�ο 
System 32, µε δυνατότητα το�οθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα µε τις ε�ιθυµίες του 
χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα  γίνεται σε κατάλληλα κινητά µεταλλικά στηρίγµατα 
(δύο ανά �λευρά) και υ�οδοχές (φωλιές) α�ό το ίδιο υλικό, �ου θα σφηνώνουν σε 
αντίστοιχες τρύ�ες καθ' ύψος των �λαϊνών ε�ιφανειών και θα εξασφαλίζουν αντοχή σε 
βάρος 30Kgr/ράφι τουλάχιστον. 

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



  
Στη βάση της ραφιέρας το�οθετούνται κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για την 
ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 
(ρεγουλατόροι) α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση.   Τα 
τελειώµατα �ελµάτων σε ε�αφή µε το δά�εδο θα είναι α�ό �λαστικό υλικό. 
Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά 
βύσµατα (φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   
  

α/α  27 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 

ΕΡΜΑΡΙΟ MEΛΑΜΙΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ Υ200 x 250 x 80 
 

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

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

είναι από τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  

Στο ε�άνω µέρος της   θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων χαρακτηριστικών,  
�άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

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

Το ερµάριο φέρει �όρτες κρεµαστές α�ό µελαµίνη 18mm και κάθετα χωρίσµατα α�ό 
µελαµίνη 25mm. 
 

Οι �όρτες θα είναι ανοιγόµενες και αναρτώνται µε µεντεσέδες αυτόµατους, κουµ�ωτούς, 
ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας.  
  
Τα ράφια   θα  είναι µετακινούµενα, �άχους 25mm , σύµφωνα µε το Ευρω�αϊκό �ρότυ�ο 
System 32, µε δυνατότητα το�οθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα µε τις ε�ιθυµίες του 
χρήστη. Η έδραση των ραφιών θα γίνεται σε κατάλληλα κινητά µεταλλικά στηρίγµατα 
(δύο (2) ανά �λευρά) και υ�οδοχές (φωλιές) α�ό το ίδιο υλικό, �ου θα σφηνώνουν σε 
αντίστοιχες τρύ�ες καθ' ύψος των �λαϊνών ε�ιφανειών και θα εξασφαλίζουν αντοχή σε 
βάρος 30Kgr/ράφι κατ’ ελάχιστον. 
Στη βάση του ερµαρίου θα το�οθετηθ�ύν κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για 
την ε�ίτευξη οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί 
(ρεγουλατόροι) α�ό χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η 
ρύθµιση των ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης. Τα 
τελειώµατα �ελµάτων σε ε�αφή µε το δά�εδο θα είναι α�ό �λαστικό υλικό. 
 

Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά βύσµατα 
(φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   

 

α/α  28 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ200 x 220 x 60 
 

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

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

είναι από τα ίδια  υλικά µε ελάχιστο πάχος 8 mm.  

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



Στο ε�άνω µέρος   θα το�οθετηθεί  κα�άκι α�ό µελαµίνη όµοιων χαρακτηριστικών,  
�άχους 25mm. 
Όλα τα εµφανή σόκορα θα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 2mm, που επικολλάται στην µοριοσανίδα 

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

αποκόλλησή του από την µοριοσανίδα, οι δε ακµές του είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες. 
  
Η γκαρνταρόµ�α θα φέρει 4 �όρτες κρεµαστές µεγάλες α�ό µελαµίνη 18mm και  κάθετα 
χωρίσµατα α�ό µελαµίνη 25mm. 
Στους 50cm α�ό κάτω θα φέρει µικρές �όρτες µελαµίνης 18mm 
Οι �όρτες θα  αναρτώνται µε µεντεσέδες ανοξείδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας 
λειτουργίας 
Οι �όρτες α�ό µελαµίνη θα φέρουν εργονοµικό �όµολο και θα ασφαλίζουν µε κλειδαριά 
ασφαλείας 
Εσωτερικά θα φέρει ράφι σταθερό �άχους 18mm, µε σωλήνα χρωµίου για κρέµασµα 
ρούχων. 
Οι πόρτες θα  φέρουν εργονοµικό πόµολο.   Στο δεξί φύλλο θα τοποθετείται 
περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας, από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλουµινίου υψηλής αντοχής, επινικελωµένη, η οποία να ασφαλίζει σε µεταλλική γωνία. 
  
Στη βάση της  θα το�οθετηθούν κατάλληλα �έλµατα ρυθµιζόµενου ύψους για την ε�ίτευξη 
οριζοντίωσης. Τα �έλµατα θα είναι χαλύβδινοι κοχλίες και οδηγοί (ρεγουλατόροι) α�ό 
χάλυβα Μ8 σ�ειρώµατος 2 για σταθερότητα και οριζοντίωση. Η ρύθµιση των 
ρεγουλατόρων να γίνεται µε ευκολία  α�ό την ε�άνω �λευρά της βάσης.  
Οι συνδέσεις στις ε�ιφάνειες της µοριοσανίδας θα γίνονται µε φυτευτά µεταλλικά βύσµατα 
(φιράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα, εύκολη συναρµολόγηση και 
α�οσυναρµολόγηση.   
 
α/α  29 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού  
 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ Ø80 
 
 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ WERZALIT   
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τρα�έζι µε µεταλλική βάση βαφής και ε�ιφάνεια werzalit Φ80 
 
Τη µεταλλική βάση θα α�οτελούν: 
 

� Η κολώνα (ορθοστάτης), α�ό σωλήνα διατοµής Φ75mm �άχους 1.5mm. 
� Τα �όδια, κατασκευασµένα α�ό σιδηροσωλήνες διατοµής Φ32 x 1,5χιλ �άχος. 
� Η βάση στήριξης της ε�ιφάνειας, α�ό σιδηροσωλήνα διατοµής 20 x 30χιλ και 

�άχους 1,5χιλιοστών  
Τα �όδια και η βάση ε�ιφάνειας θα συγκολληθούν σταθερά µε τους ορθοστάτες. 
Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των µεταλλικών στοιχείων θα  είναι οµοιόµορφες, 
λειασµένες µε τροχό   και κατά το δυνατόν αφανείς. 
Στο κάτω µέρος των ποδιών θα βιδωθούν ρυθµιστές ύψους (ρεγουλατόροι Μ6), µε 
πάτηµα πλαστικό, για την προστασία των δαπέδων και την καλύτερη οριζοντίωση 

του τραπεζιού. 

Η µεταλλική βάση θα φέρει   ηλεκτροστατική βαφή.   

ΑΔΑ: 7ΨΟΘΩ9Μ-ΘΘΝ



 
 
  Η ε�ιφάνεια θα κατασκευαστεί α�ό WERZALIT, κατάλληλο για εξωτερικούς  χώρους. Θα 
�ρέ�ει να αντέχει θερµοκρασίες έως 180 βαθµούς Κελσίου και να  έχει ειδική �ροστασία α�ό 
την ηλιακή ακτινοβολία (UV). 
  
α/α  30 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 

 
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΗΠΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
                                   
Θα α�οτελείται α�ό: 

• τον σκελετό αλουµινίου  
• την  �λαστική έδρα και �λάτη 

Ο  σκελετός στο σύνολό του θα κατασκευαστεί α�ό αλουµίνιο διατοµής Φ26mm. H 
�ροέκταση των εµ�ρός �οδιών θα σχηµατίζει τα µ�ράτσα και θα ολοκληρώνει την �λάτη. 
Στα κάτω άκρα των �οδιών για την α�οφυγή κραδασµών και θορύβων θα το�οθετηθούν 
�λαστικά �έλµατα (τά�ες) α�ό µαλακό �ολυαιθυλένιο, άριστης �οιότητας, χρώµατος 
µαύρου. 
 
Το �λαστικό της έδρας και �λάτης θα είναι �λεχτό στον µεταλλικό σκελετό, διάτρητο,  α�ό 
�ολυ�ρο�υλένιο αρίστης �οιότητας. 
Το κάθισµα θα �ρέ�ει να είναι στοιβαζόµενο. 
 
∆ιαστάσεις καθίσµατος: 50 x 60 x 77Η (�λάτος Χ βάθος Χ ύψος) 
 
 
α/α  31 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
∆ιάδροµος γυµναστικής 
 
Θα φέρει οθόνη �ρογραµµάτων (LCD) γραφικής α�εικόνισης και κυλιόµενων 
�ληροφοριών, οθόνες δεδοµένων άσκησης µε ενδείξεις χρόνου, α�όστασης, ταχύτητας, 
κλίσης,κατανάλωσης ενέργειας, καρδιακού ρυθµού. 
Ο κινητήρας θα είναι 3ΗΡ συνεχούς α�όδοσης. 
Μέγιστο βάρος χρήστη 150 κιλά 
Κλίση 0-12% µε βήµα 0,5% 
Ταχύτητα 0,5-22 χλµ/ώρα µε βήµα 0,1 χλµ/ώρα 
 
Ο διάδροµος θα είναι �τυσσόµενος µε µέγιστο βάρος 150 κιλά 
Το µήκος του δεν θα υ�εβαίνει τα 2,20µ και το �λάτος του το 1,00µ 
 
Θα φέρει σύστηµα α�όσβεσης κραδασµών, ορθο�εδικό τα�έτο και ο τά�ητας τρεξίµατος υα 
είναι �ερί�ου 50Χ150 εκατοστά. 
 
α/α  32 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
Ποδήλατο άσκησης 
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Θα φέρει οθόνη �ρογραµµάτων έγχρωµη TFT 7" µε ενδείξεις χρόνου, ταχύτητας, 
α�όστασης, θερµίδων, καρδιακού ρυθµού. 
Η οθόνη δεδοµένων θα φέρει 10 έτοιµα �ρογράµµατα, 20 �ροσω�ικά �ρογράµµατα και 
µητρώο 8 χρηστών. 
Το µέγιστο βάρος χρήστη θα είναι 135 κιλά. 
Το σύστηµα �έδησης θα είναι ηλεκτροµαγνητικό. 
Ο µετασχηµατιστής θα είναι 26V/2.3A  
Το κάθισµα θα είναι ρυθµιζόµενο οριζόντια, µε σύστηµα άνετης ολίσθησης σε ράγες 
αλουµινίου, �λάτη ρυθµιζόµενη σε ύψος και σταθερές χειρολαβές. Οι χειρολαβές στο τιµόνι 
θα είναι ρυθµιζόµενης κλίσης. 
Το �οδήλατο θα φέρει ροδάκια µεταφοράς. 
∆ιαστάσεις: µήκος 170 εκατ., �λάτος 70εκατ., ύψος µέχρι 120 εκατ. . Βάρος 60 �ερί�ου κιλά 
 
α/α  33 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
Συσκευή άσκησης τετρακεφάλου 
 
Συσκευή για την (σε καθιστή θέση) άσκηση των τετρακεφάλων µυών, µε ιµάντα για την 
�ρόσδεση των �οδιών, χειρολαβές για τη στήριξη των χεριών, βαθµονοµηµένο γωνιόµετρο 
και δυνατότητα  καθορισµού ορίων κίνησης.  
Η θέση του βραχίονα ορισµού της κίνησης θα έχει τη δυνατότητα αυξοµείωσης του ύψους, 
ώστε να συµ�ί�τει στον άξονα του γόνατος κάθε χρήστη. 
Η �λάτη του καθίσµατος θα �ρέ�ει να µ�ορεί να �άρει οριζόντια θέση για την άσκηση των 
ο�ίσθιων µηριαίων. 
Θα συνοδεύεται α�ό βάρη 10 κιλών. 
 
α/α  34 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
Τροχός ώµου 
 
Συσκευή για την άσκηση του άνω µέρους του κορµού. Θα είναι χρωµιωµένος, µε 
δυνατότητα αυξοµείωσης του ύψους του άξονα �εριστροφής, του ύψους της χειρολαβής του 
ασθενούς και της αντίστασης �εριστροφής. 
 
α/α  35 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
Τροχαλία έλξεων ώµου 
 
Θα είναι µεταλλικής κατασκευής, µε χρωµιωµένο σκελετό, ενώ το σχοινί έλξης θα φέρει 
χειρολαβή. 
 
α/α  36 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
Μηχανισµός �ρηνισµού – υ�τιασµού 
 
Θα είναι σταθερής στερέωσης, µε δύο ανεξάρτητες λαβές. Η αντίσταση φορτίου θα �ρέ�ει να 
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αυξοµειώνεται ανεξάρτητα σε κάθε λαβή. 
 
α/α  37 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑµεΑ 
              
Μ�ανιέρα για την εξυ�ηρέτηση ηλικιωµένων, ατόµων µε κινητικά �ροβλήµατα και ΑµεΑ. 
Θα το�οθετείται στο κέντρο του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα �ρόσβασης 
µηχανισµού µεταφοράς ατόµων (γερανάκι) σε αυτή. Θα έχει τη δυνατότητα κλίσης – 
ανάκλισης σε διαφορετικές γωνίες και α�ο�λήρωσης µε τον εξυ�ηρετούµενο εντός αυτής. Ο 
χειρισµός της θα γίνεται ηλεκτρονικά µε τη χρήση χειριστηρίου. Ανάλογο �ροϊόν µε την 
εµ�ορική ονοµασία «PARKER», υ�άρχει για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων,  στην 
ιστοσελίδα www.arjo.ca 
  
Θα �ρέ�ει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Συνολικό βάρος      131 χλγ 
Ανυψωτική ικανότητα     190 χλγ 
Κατανάλωση νερού     90 λιτρα 
Χρόνος �λήρωσης µε �ίεση 300kPa   1,6 λε�τά 
Χρόνος α�ο�λήρωσης*     2,2 λε�τά 
Σύνδεσµοι  (δικτύου Θ/Κ ύδατος )   ½ ΄΄ ROW 
Ελάχιστη �ίεση (δικτύου Θ/Ψ ύδατος )   4.5 psi (40 kPa) 
Μέγιστη �ίεση (δικτύου Θ/Ψ ύδατος ) D08WP  73 psi (520 kPa) 
Μέγιστη θερµοκρασία θερµού ύδατος D08WP  90ο C 
Ελάχιστη θερµοκρασία θερµού ύδατος D08WP  56ο C 
Μέγιστη θερµοκρασία ψυχρού ύδατος D08WP  20ο C 
Η µ�ανιέρα διαθέτει �αγίδα κατακράτησης στερεών 1 ½ ‘’ (40 mm) 
Ελάχιστη ικανότητα α�ο�λήρωσης   41,5 λίτρα/λε�τό 

  
Εγκρίσεις 
Σήµανση CE δια TÜV, UL 
 
* όγκος σκάφης �οδιών �ρο-�ληρωµένος 

 
α/α  38 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑµεΑ 
(ΓΕΡΑΝΑΚΙ) 
Κυλιόµενος τροχήλατος µηχανισµός µεταφοράς ατόµου µε κινητικά �ροβλήµατα α�ό το 
κρεβάτι στην ειδική µ�ανιέρα, α�ό ο�οιαδή�οτε �λευρά του κρεβατιού, και ε�ιστροφής του. 
Το φορείο µεταφοράς θα �ρέ�ει να είναι  µεταβλητό σε ύψος και να φέρει χειρολαβές και 
ιµάντες για την �ρόσδεση (ασφαλή µεταφορά) του εξυ�ηρετουµένου. Ο µηχανισµός θα 
κινείται ηλεκτρικά µε µ�αταρία  µολύβδου-οξέος, ενώ στο σύστηµα θα �εριλαµβάνεται και 
ο αντίστοιχος φορτιστής για την ε�αναφόρτισή της. Ανάλογο �ροϊόν µε την εµ�ορική 
ονοµασία «BOLERO», υ�άρχει για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, στην ιστοσελίδα 
www.arjo.ca 
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Θα �ρέ�ει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ανυψωτική ικανότητα 150 χλγ 
Βάρος 65 χλγ 
Μέγ. Συνολικό βάρος (ανυψωτήρ+άτοµο) 215 χλγ 
Ολικό πλάτος 825 mm 
Πλάτος µεταξύ υποστηριγµάτων φέροντος πλαισίου 495 mm 
Ελεύθερο ύψος κάτω από το φέρον πλαίσιο 80 mm 
Ολικό Μήκος 1450 mm 
Εύρος ανύψωσης γρύλου (φορείου) 565 mm 
Βολτάζ παροχής 24 V DC 
Στοιχείο Μπαταρίας Σφραγισµένο µολύβδου-οξέος NDA 0100-103 
Μέγιστο ελεύθερο ύψος κάτω από το φορείο 1035 mm 
Ελάχιστο ελεύθερο ύψος κάτω από το φορείο 465 mm 
Μέγιστη ανύψωση 1720 mm - Ελάχιστη ανύψωση 1155 mm 
 

Εγκρίσεις Σήµανση CE δια TÜV, UL 
 
α/α  74 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD 55" 
 
∆ιαγώνιος: 55'', Αναλογία οθόνης:16:9,    Ευκρίνεια: FULL HD, Ηχεία:  2 x 10W   
    
 α/α  75 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD 46" 
 
 ∆ιαγώνιος: 46'', Αναλογία οθόνης:16:9,    Ευκρίνεια: FULL HD, Ηχεία:  2 x 10W      
 
α/α  76 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
DVD Player   
                     
Dolby Digital Compatible.  Συµβατά Αρχεία Ανα�αραγωγής: CD-DA, CD-R, CD-RW, DivX, 

DVD video, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, 

JPEG Viewer, MP3, SVCD, Video CD 

 
α/α  77 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 
 
Ονοµαστική ισχύς: 2 καναλιών 65 W + 65 W (4 Ω/ohms, 1 kHz), ∆υναµική ισχύς: 80 W + 80 
W (4 Ω/ohms) 
α/α  78 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
CD / MP3 PLAYER 
 
Υ�οστηριζόµενα µέσα: CD, CD-RW, MP3, WMA.      Συνδεσιµότητα: USB, Ο�τική ψηφιακή 
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έξοδος, Αναλογικές έξοδοι. 

 

α/α  79 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΗΧΕΙΑ 

 

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

 
α/α  80 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 
 
Πλάτος: 90 CM. Τύ�ος Συσκευής: Ελεύθερο. Χρώµα: Inox.  

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

Μοτέρ: 2, Τύ�ος Ψύξης: No Frost 

 

α/α  81 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΕΣΤΙΕΣ 

 

Πλάτος: 60 CM. Χρώµα : Inox. Τύ�ος Εστίας: Μη Αυτόνοµη  Εστίες: Κεραµικές, Αριθµός 

Εστιών : 4  (τουλάχιστον) 

 

α/α  82 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΦΟΥΡΝΟΣ 
 
60 CM, Χρώµα: Inox. Ενεργειακή Κλάση: A+  Τύ�ος Φούρνου:  Κάτω �άγκου.  

Χωρητικότητα σε lt: 65. ∆ιακό�τες: Χωνευτοί 

 

α/α  83 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
 
60 CM, Τύ�ος Α�ορροφητήρα: Συρόµενος. Χρώµα: Inox.  Α�ορροφητικότητα : 650m3/h 

τουλάχιστον. Κινητήρες: 2 

 

 

α/α  84 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
 
 Ελεύθερος, Χρώµα: Inox. Χωρητικότητα σε lt: 17. Βαθµίδες ισχύος για τα µικροκύµατα: 700 
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α/α  85 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 
 
Για καφέ, espresso, cappuccino, latte macchiato, ζεστή σοκολάτα ή τσάι. 
 
α/α  86 α�ό �ίνακα �ροϋ�ολογισµού εξο�λισµού 
 
ΦΡΑΠΕ∆ΙΕΡΑ 

 

Για φρα�έ, milk shake, κοκτέιλ, κ.τ.λ. ∆υνατό µοτέρ. ∆ύο δίσκοι χτυ�ήµατος.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

Ονοµασία Τρά�εζας ……………………… 
Κατάστηµα ………………………… 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 
       ΕΥΡΩ ……………………………. 
Προς:  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υ�’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της �αρούσης εγγυητικής ε�ιστολής 
ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι του �οσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) 
………………………………………………… υ�έρ της Εταιρείας 
………………………….………………………………………, οδός…………………..……………., 
αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε �ερί�τωση Ένωσης υ�έρ των εταιριών (1) 
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.� ατοµικά για κάθε µια α�ό αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υ�όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης �ροµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της ………………………….. για  την �ροµήθεια αντικειµένων της ΟΜΑ∆ΑΣ  ……  
……………………………………………… σύµφωνα µε την υ�’ αριθ. 
……………………………… ∆ιακήρυξη 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 �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας.  
Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το ο�οίο και µας βαρύνει. 
Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό έγγραφο της Υ�ηρεσίας 
σας µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ�οβληθεί �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία λήξης της. 
Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος �ρέ�ει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
�ροσφοράς, ό�ως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας δεν υ�ερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 
(Εξουσιοδοτηµένη Υ�ογραφή) 
 
 

2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

Ονοµασία Τρά�εζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

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

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υ�’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της �αρούσης εγγυητικής ε�ιστολής 
ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι του �οσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο ο�οίο και 
µόνο �εριορίζεται η υ�οχρέωσή µας, υ�έρ της Εταιρείας 
…………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθµός 
……………, ΤΚ…………………... (ή σε �ερί�τωση Ένωσης υ�έρ των εταιριών (1) 
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.� ατοµικά για κάθε µια α�ό αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υ�όχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης �ροµηθευτών), για την καλή εκτέλεση α�ό αυτή των όρων της µε αριθµό 
……………. σύµβασης, �ου υ�έγραψε µαζί σας για την �ροµήθεια αντικειµένων της 
ΟΜΑ∆ΑΣ…….. ……………………………. (αριθµός διακήρυξης ……/……) �ρος κάλυψη 
αναγκών του ΚΗΦΗ ∆ήµου ∆ράµας και το ο�οίο �οσόν καλύ�τει το 5% της συµβατικής 
�ρο Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας.  

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το ο�οίο και µας βαρύνει. 

Η �αρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην �αρα�άνω αιτία και ισχύει µέχρι την ε�ιστροφή 
της σε εµάς, ο�ότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει α�έναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας δεν υ�ερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων �ου έχει καθοριστεί α�ό το Υ�ουργείο Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υ�ογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α   ---   Εξο�λισµός – Έ�ι�λα                                                          

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 
 

     
Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Κάθισµα ξύλινο  
µε ε�ενδεδυµένη  
έδρα 

70    

2 Τρα�έζι µε 4 
�όδια ξύλινα     

13    

3 

Τρα�έζι µε 4 
�όδια ξύλινα 
φάλτσο και 
ε�ιφάνεια 
µελαµίνης  

3    

4 

Κανα�ές 3-θέσιος  
µε �λαϊνά ως 
κάτω χωρίς 
�οδαρικά  

2    

5 

Κανα�ές 2-θέσιος  
µε �λαϊνά ως 
κάτω χωρίς 
�οδαρικά  

5    

6 
Πολυθρόνα 
σαλονιού  µε 
�λαϊνά ως κάτω   

4    

7 
Τρα�έζι µέσης 
σαλονιού 
µελαµίνης   

4    

8 Τρα�έζι µέσης 
σαλονιού 

2    
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µελαµίνης   

9 

Βιβλιοθήκη 
µελαµίνης ειδ. 
∆ιαστ. Υ220 x 150 
x 43 ανοιχτή 

3    

10 
Γραφείο 
µελαµίνης διαστ. 
180 x 80 x 75Υ 

3    

11 
Γραφείο 
µελαµίνης διαστ. 
120 x 80 x 75Υ 

6    

12 

Συρταριέρα 
µελαµίνης τριών 
συρταριών 
τροχήλατη 42 x 
60 x 57Υ (για όλα 
τα �αρα�άνω 
γραφεία) 

9    

13 
Πολυθρόνα 
γραφείου µε 
µ�ράτσα 

8    

14 

Κάθισµα 
συνεργασίας µε 
µεταλλικό 
σκελετό και 
ε�ενδυµένη έδρα 
- �λάτη 

5    

15 

Βιβλιοθήκη 
µελαµίνης ειδ. 
∆ιαστ. Υ180 x 110 
x 35 σύνθετη 

5    

16 
Ερµάριο   µε 
θήκες στα ράφια 
ανοιχτό   

2    

17 

Εξεταστικό 
κρεβάτι µε 
µεταλλικό 
σκελετό, 
ε�ενδυµένο 

2    

18 

 Κρεβάτι 
ανά�αυσης µε 
MDF ξύλινο 
σκελετό και 
ηλεκτρική 
ανύψωση �λάτης  

15    
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19  Στρώµα µονό 
190 x 90 x 18 

15    

20 

Κοµοδίνο   
µελαµίνης διαστ. 
Υ75 x 50 x 40 
τροχήλατο µε 1 
συρτάρι ε�άνω µε 
κουταλοθήκη 
�λαστική 
αντιµικροβιακή 
και κάτω 
ντουλά�ι µε ράφι 

15    

21 

Ντουλά�α 
ρούχων 
µελαµίνης 3-
φυλλη   

3    

22 

Ντουλά�α 
ρούχων 
µελαµίνης 2-
φυλλη   

3    

23 

Σύστηµα 
αναµονής 2-θέσιο 
µε �λαστικό 
κέλυφος (µικρό) 
και τρα�εζάκι 
µελαµίνης στη 
µέση   

8    

24 

Ραφιέρα 
µελαµίνης ειδ. 
διαστ. Υ180 x 160 
x 60 ανοιχτή µε 
µελαµίνη 25mm 
�άχος (ραφιέρα 
λινών) 

1    

25 

Ραφιέρα 
µελαµίνης ειδ. 
διαστ. Υ180 x 170 
x 40 ανοιχτή µε 
µελαµίνη 25mm 
�άχος (ραφιέρα 
λινών) 

1    

26 

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

1    
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�άχος (ειδη 
καθαριστηρίου) 

27 

Ερµάριο 
µελαµίνης 
κλειστό µε �όρτες 
Υ200 x 250 x 80 
(διάδροµος) 

1    

28 

Γκαρνταρόµ�α 
µελαµίνης ειδ. 
κατασκ. Υ200 x 
220 x 60 µε 
κάθετο χώρισµα 
ράφι �άνω στους 
20cm και κάτω 
θέσεις στους 50cm 

2    

29 

Τρα�έζι κή�ου µε 
µεταλλικό 
σκελετό και 
ε�ιφάνεια 
werzalit Φ80 

5    

30 

Πολυθρόνα 
κή�ου µε σκελετό 
αλουµινίου και 
έδρα - �λάτη α�ό 
διάτρητο 
�λαστικό 

20    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
                                        ∆ράµα       /      / 2014 
                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
                                                 
                                                                                                (σφραγίδα - υ�ογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑ∆Α Β   ---   Εξο�λισµός άσκησης και εξυ�ηρέτησης υ�ερηλίκων 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     
ΤΕΜΑΧΙΟ

Υ 
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 ∆ιάδροµος 
γυµναστικής                                                       

1    

2  Ποδήλατο 
ενάσκησης                                             

1    

3 

Μηχάνηµα 
άσκησης 
τετρακέφαλων 
και µηριαίων 
δικέφαλων.  

1    

4 Τροχός ώµου 1    

5 Τροχαλία έλξεων 
ώµου 

1    

6 
Μηχανισµός 
�ρηνισµού 
υ�τιασµού 

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
                                        ∆ράµα       /      / 2014 
                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                                                                 (σφραγίδα - υ�ογραφή) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

ΟΜΑ∆Α Γ   ---   Εξο�λισµός εξυ�ηρέτησης ΑµεΑ και υ�ερηλίκων 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Μ�ανιέρα 
ΑµεΑ                                                                                                            

1    

2 

Γερανάκι 
ΑµεΑ-
µεταφορέας 
ανυψωτικό                                  
µε ιµάντα.   

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
                                        ∆ράµα       /      / 2014 
                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
  
 
 
 
                                                                                                  (σφραγίδα - υ�ογραφή)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΟΜΑ∆Α ∆   ---   Λινά Είδη 
 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς  ΦΠΑ) 

1 

Μαξιλάρι 50 x 70 - 
εξωτερικό κάλυµµα 
βαµβάκι 100%-
εσωτερικά σφαιρίδια 
�ολυεστερικά 

20    

2 

Σετ α�οτελούµενο α�ό 
άνω και κάτω σεντόνι 
βαµβακερό 100% 160 x 
240 και µαξιλαροθήκη 
50 x 70 βαµβακερή 
100% 

30    

3 

Υ�οσέντονο �ετσετέ µε 
�εριµετρικό λάστιχο 
βαµβάκι 80%-
�ολυεστέρας 20% 

30    

4 
Κουβέρτα ακρυλλική 
100%, διαστάσεων 1,50 
x 2,20 

30    

5 
Πετσέτα �ροσώ�ου 
βαµβακερή 100% 
διαστάσεων 50 x 100 

30    

6 
Πετσέτα µ�άνιου 
βαµβακερή 100% 
διαστάσεων 75 x 140 

30    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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                                        ∆ράµα       /      / 2014 
                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                                                                                                  (σφραγίδα - υ�ογραφή)  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑ∆Α Ε   ---   Εξο�λισµός κουζίνας-φαγητού 
 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Πιάτο �ορσελάνης 
φαγητού 24 εκ. 

72    

2 Πιάτο �ορσελάνης 
λευκό γλυκού 19εκ. 

72    

3 Πιάτο �ορσελάνης 
λευκό βαθύ 21εκ. 

72    

4 Μαχαίρι φαγητού 
ανοξείδωτο 18/10 

72    

5 Πηρούνι φαγητού 
ανοξείδωτο 18/10 

72    

6 Κουτάλι φαγητού 
ανοξείδωτο 18/10 

72    

7 
Κκανάτα νερού 
POLYCARBONATE 
1,5 lit. 

24    

8 
Τρα�εζοµάντηλο 
αλέκιαστο λευκό 
1,80 x 1,50 

6    

9 
Τρα�εζοµάντηλο 
αλέκιαστο λευκό 
1,50 x 1,50 

26    
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10 Ααλατο�ί�ερο και 
χαρτοθήκη σετ inox 

24    

11 Ψωµιέρα inox   24    

12 Ποτήρι ούζο 
γυάλινο 

72    

13 Ποτήρι νερού 
γυάλινο 

72    

14 Ποτήρι κρασιού 
κολονάτο γυάλινο 

72    

15 

∆ίσκος 
�αραλληλόγραµµος 
40 x 60 α�ό ξύλο και 
φελλό 

2    

16 
∆ίσκος κυκλικός 
βαθύς 30 εκ α�ό 
ξύλο και φελλό 

5    

17 Φλυτζάνι ελληνικού 
καφέ �ορσελάνης 

72    

18 
Πιάτο φλυτζανιού 
ελληνικού καφέ 
�ορσελάνης 

72    

19 Φλυτζάνι τσαγιού 
�ορσελάνης  

72    

20 Πιάτο φλυτζανιού 
τσαγιού �ορσελάνης 

72    

21 Τηγάνι 
αντικολλητικό 32 εκ. 

1    

22 Τηγάνι 
αντικολλητικό 24 εκ. 

1    

23 Κατσαρόλα 
ανοξείδωτη 15 λιτ. 

1    

24 Κατσαρόλα 
ανοξείδωτη 7,5 λιτ. 

1    

25 Χύτρα ταχύτητος 22 
εκ / 7lt 

1    

26 

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

2    

27 

Μ�ρίκι 
αντικολλητικό για 
εστίες ηλεκτρικού 
και υγραερίου, 250 
ml 

1    
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28 

Μ�ρίκι 
αντικολλητικό για 
εστίες ηλεκτρικού 
και υγραερίου, 380 
ml 

1    

29 

Μ�ρίκι 
αντικολλητικό για 
εστίες ηλεκτρικού 
και υγραερίου, 680 
ml 

1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
                                        ∆ράµα       /      / 2014 
                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                 
 
                                                                                                   (σφραγίδα - υ�ογραφή) 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ   ---   Ηλεκτρικές Συσκευές   
 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθµός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ     
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Τηλεόραση LCD 
55''                                                                            

1    

2 Τηλεόραση LCD 
46''                                                              

1    

3 DVD Player                                                                                        2    

4 Ενισχυτής                                                                               2    
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5 CD / MP3 Player                                                                           2    

6 Ηχεία                                                                                                                          4    

7 
Ψυγείο – 
Καταψύκτης 
Ντουλά�α                                                 

1    

8 Εστίες                                                                                               1    

9 Φούρνος                                                                                                  1    

10 Α�ορροφητήρας                                                                                      1    

11 Φούρνος 
Μικροκυµάτων                                                   

1    

12 Πολυκαφετιέρα                                                                             1    

13 Φρα�εδιέρα                                                                                              1    

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

                                        ∆ράµα       /      / 2014 
                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
                                                 
                                                                                                   (σφραγίδα - υ�ογραφή)  

 
 
 

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