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Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού
2
 στο πεδίο εφαρµογής 

της Οδηγίας 2004/18 
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                                                         Σεπτέµβριος 2014 
 
 
 
 

Με κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 
 
 
 

2
 Το κατώφλια όρια (χωρίς Φ.Π.Α.) για την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ (προµήθειες), όπως 
τροποποιήθηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1336/2013, που ισχύουν από 1

η
 Ιανουαρίου 2014, είναι ίσα µε το ποσό των 

134.000 ΕΥΡΩ για τις Κεντρικές αναθέτουσες αρχές (παράρτηµα IV οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και σε 207.000 € για τις λοιπές 
αναθέτουσες αρχές 



 ΕΡΓΟ: 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
 

 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 Κωδικός ΟΠΣ: 364075 
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 ΥΠΟΕΡΓΟ : 
 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 « Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας- 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής- 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 Υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου Υποέργου 3» 
 ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 (υποέργο 6) 
 

 Χρηµατοδότηση: 
 

 Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 - 
 

 Άξονας Προτεραιότητας 7 - Προτεραιότητα: 
 

 Υποδοµές Εκπαίδευσης / Κωδικός 
 

 Πρόσκλησης 45 / Κατηγορία Πράξης: 
 

 Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων 
 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

    ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ : 
 
 

«Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής 
- Υπόλοιπο Φυσικού Αντικειµένου Υποέργου 3» (υποέργο 6) 

 
 
 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου 
 

επαναδιακηρύσσει 
 

την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την προµήθεια ειδών του Υποέργου: «Προµήθεια 
εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής -Υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου  

Υποέργου 3» (υποέργο 6) 
 
 

Προϋπολογισµού 253.705,34 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), 
 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  
α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π . . 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 
11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) (Φ.Ε.Κ. 185/Β), καθώς και β) 
τους όρους του παρόντος τεύχους  
και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και µε 
κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή. 
 

Κατάθεση δείγµατος από προµηθευτή: ΟΧΙ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 5 

2. Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων 5 

3. Ορισµοί: 6 

4. Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 6 

5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 7 

6. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 8 

7. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 9 

8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 12 

9. Εγγυήσεις 13 

10. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 13 

11. Αξιολόγηση Προσφορών 14 

12. Ενστάσεις - Προσφυγές 14 

13. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 15 

14. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 16 

15. Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 16 

16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ 17 

17. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 18 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' - ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Τις διατάξεις :  
1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και 

της µε αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. ∆/νσης Κρατ. Προµηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
 
2. Του Π. . 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»  
 
3. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(Φ.Ε.Κ. 185/Β) (ΕΚΠΟΤΑ)  
 
4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων", όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Απόφαση Π1/4089/4-11-2011 του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας µε τίτλο «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µέχρι 31-12-2012, προµηθειών 
που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα».  

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

θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.  
 
6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις''.  
 
7. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25.  
 
8. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτός ισχύει.  
 
9. Το N 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  
10. Το Ν. 4281/2014 άρθρα 157 & 201 
11. Tp N. 4250/2014  
 
12. Τις µε αρ 506/ 2011, 857/2011 και 248/2013 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου για την υποβολή της 

πρότασης, την έγκριση υλοποίησής και την διενέργεια του διαγωνισµού.  
 
13. Τη µε Α.Π. 4382/29-11-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» µε κωδ. ΟΠΣ 364075.  
 
14. Τη µελέτη του Υποέργου που συντάχθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου  
 
15. Τις αποφάσεις αρ.181/2012, αρ.192/2012, 124/2013, 19/2013,  301/2014 και 548/2014, της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ηρακλείου.  
 
16. Την απόφαση του ∆ηµάρχου Ηρακλείου µε αριθµ. Πρωτ. 144547, για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων.   
 
17. Η πράξη χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 - Άξονας Προτεραιότητας 7 - 

Προτεραιότητα: Υποδοµές Εκπαίδευσης / Κωδικός Πρόσκλησης 45 / Κατηγορία Πράξης: Προµήθεια Εξοπλισµού 
Ειδικών Σχολείων, µε τη συγχρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ.  
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, προϋπολογισµού δαπάνης 

διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και τριαντατεσσάρων λεπτών (253.705,34 €), 
 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και 

ψυχοκινητικής αγωγής, για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων και των τµηµάτων ένταξης των 

σχολείων του Παραρτήµατος Γ' της παρούσης. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία 

συνεστήθη µε την µε αριθµό 6/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου, για την προµήθεια των 

ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α' και κατόπιν κανονικής προθεσµίας 45 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής 

της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.  

 
Προϋπολογισθείσα 

 Ηµεροµηνία αποστολής για Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία 
 ∆απάνη 
 

δηµοσίευση στην δηµοσίευσης στον δηµοσίευσης στο 
 Σε ΕΥΡΩ συµπ. ΦΠΑ 
 

Εφηµερίδα της Ε.Ε. Ηµερήσιο Τύπο Τεύχος ∆ιακηρύξεων  
 

  ∆ηµοσίων  
 

  Συµβάσεων (ΦΕΚ)  
 

30-9 -2014 01-10 -2014 03-10 -2014 253.705,34 € 
 

     

 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού  

 
1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι η είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης.  
 
1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: ∆ηµαρχείο 

Ηρακλείου Οδός Αγίου Τίτου 1  

 
Τ.Κ: 71202 
Ηράκλειο Κρήτης 

 
1.3. Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην «προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής-   

υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου υποέργου 3» (υποέργο 6), της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα του 

Παραρτήµατος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
1.4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών του 

διαγωνισµού όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος Α. Σε κάθε άλλη περίπτωση η προσφορά 

δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τελική τιµή του συνόλου, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου των ειδών. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται 

στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 

2.  Προθεσµία Παραλαβής Τευχών – Παροχή ∆ιευκρινήσεων  

 2.1  Η παρούσα προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη αυτής,  

διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα  της Αναθέτουσας Αρχής, www.heraklion.gr.. ή σε έντυπη 

µορφή από το Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στην οδό Ανδρόγεω, αρ.2, 1οε όροφος, Τ.Κ 712 02. 

Πληροφορίες Ρένια ∆ρόσου τηλ. 28143409178 και Παπαδοµιχελάκη Μάρθα τηλ 2813409199 κατά τις εργάσιµες 

µέρες και ώρες.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν 

από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής από τα γραφεία της Αναθέτουσας.  
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Προκήρυξη, µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, από τα γραφεία  
της Αναθέτουσας. 

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

την Προκήρυξη µέχρι και την δωδέκατη (12η) ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω 

προθεσµίας δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Οι Υποψήφιοι δεν 

δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
2.3. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που 

ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 

1α του ΕΚΠΟΤΑ, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία εκπνοής υποβολής των 

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.1 περ. β του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
2.4. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 

του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

 
3. Ορισµοί:  

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

 
o «Αναθέτουσα Αρχή»: ∆ήµος Ηρακλείου 

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

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

 
o «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού»:  Η  

Επιτροπή που συνεστήθη δυνάµει της µε αριθµό 6/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ηρακλείου, για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της 

σύµβασης προµήθειας. 
 

o «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση προµηθειών της παρούσας, 

µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος και βάσει του 

σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος ∆' της παρούσας. 
 

o «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα που εκδίδει η 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών 

διαγωνισµός. 
 

o «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, και η 

οποία περιλαµβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριµένα α) τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 

β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
 

o «Υπεύθυνη ∆ήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού 

υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε 

περίπτωση Νοµικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα 

προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου 

εξουσιοδοτικού εγγράφου).  
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4. Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
4.1.     Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 13/11/ 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ., στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής (∆ήµος Ηρακλείου) στην οδό Αγίου Τίτου 1, 1
ος

 όροφος, αίθουσα Ανδρ. Παπανδρέου. 
 
4.2.   Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ρένια ∆ρόσου τηλ. 2813 409178 και Παπαδοµιχελάκη Μάρθα τηλ.2813 

409199, φαξ. 2813409181.  

 
5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

 
5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπο τους µέχρι και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.  
 
5.2. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την 

παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το 

διαγωνιζόµενο.  

5.3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο ∆ηµαρχείο Ηρακλείου, Οδός Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ 71202, Ηράκλειο 

Κρήτης µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές 

θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε 

τα καθοριζόµενα στο άρθρο 11 του Π. . 118/2007.  
 
5.4. Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας 

(περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη 

µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.  
 
5.5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγισθούν.  
 
5.6. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε 

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

µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε 

αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική.  
 
5.7. ∆εν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης δειγµάτων των προσφερόµενων προϊόντων.  
 
5.8. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 

■ Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Προσοχή Να Μην Ανοιχτεί ο Φάκελος)  
 

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

■ Ο αριθµός της διακήρυξης.  
 

■ Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

■ Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
5.9.  Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και

σφραγισµένους υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,
τον Υποφάκελο  της Τεχνικής Προσφοράς, τον Υποφάκελο της Οικονοµικής
Προσφοράς.  Έκαστος εκ των  τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις  ενδείξεις
του  κυρίως  φακέλου  (βλ.  παράγραφο  5.8  του  παρόντος)  και τον τίτλο αντιστοίχως:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ.            
 

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

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την 

ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
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5.11. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει 

και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις 

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

5.12. Ο διαγωνισµός αφορά στην «προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής-

υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου υποέργου 3» (υποέργο 6) της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα του 

Παραρτήµατος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ο κάθε ενδιαφερόµενος προµηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών του διαγωνισµού. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 

προσφορά δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους 

σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

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

του έργου παραλαβής των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1. της 

διακήρυξης.  
 

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

Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και παραδίδονται µε απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον 

διαγωνισµό προς φύλαξη.  
 

5.15. Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, σε χρόνο που θα 

καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
 

5.16. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την αρµόδια επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

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

12 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους 

ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν 

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

ανωτέρω όρους.  
 

5.19. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 

λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  
 

5.20. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

5.21. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 
6. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  
 

6.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν:  
 

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

προµηθευτών που ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών  
 

συστηµάτων, οργάνων, µηχανηµάτων και πειραµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και µε την 

παροχή σχετικών υπηρεσιών.  
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(β) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόµενα στις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

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

6.3. ∆εν γίνονται δεκτοί:  
 

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου 

τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ.  
 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους 

διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα 

αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.  
 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα 

κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση.  
 

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

ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 

ανάλογες συνθήκες.  
 

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα 

παρακάτω αδικήµατα: 
 

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

 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.         

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

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

 δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.             

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

 προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.       

(iv) Νοµιµοποίηση  εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται

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

 τη πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

 
6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 

182 της ∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

εφ' όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 

κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.  

 
7. Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  
 

7.1. Ο Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά:  
 

7.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό επιµελητήριο.  
 

7.1.2 Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε' της διακήρυξης  
 

7.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία:  
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(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.  
 

(ii) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:  
 

α) ∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα παρακάτω 

αδικήµατα: 
 

■ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

■ ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.  
 

■ Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
 

■ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  
 

β) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε 

την επαγγελµατική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π. . 60/2007). ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η 

αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του Π∆ 60/2007. 
 

γ) ∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία. 
 

δ) ∆εν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή διαχείρισης συµβιβασµού µε τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόµοιες 

διαδικασίες. 
 

ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής 

τους στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και των 

τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους. 
 

ζ) ∆εν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα 

µε την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε 

την παρούσα Προκήρυξη. 
 

7.1.4 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  
 

7.1.5 ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.  
 

7.1.6 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών.  
 
 
 
 
7.2. Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά κατηγορία ενδιαφεροµένων   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υποβάλει,  
σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : 
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7.2.1 Οι Έλληνες πολίτες: 
 
7.2.1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν  

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
7.2.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
 
7.2.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
7.2.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά τους και παραµένουν εγγεγραµµένοι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  
 
7.2.2 Οι αλλοδαποί: 
 
7.2.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
7.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 7.2.1.2 και  
7.2.1.3 .  

 
7.2.2.3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 

επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  

 
 
7.2.3 Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.2.1 και 7.2.2 εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του  
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 
 
 
7.2.4 Οι συνεταιρισµοί: 
 
7.2.4.1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
 
7.2.4.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 7.2.1.2 και 

7.2.1.3 .  

 
7.2.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Σελίδα 11 



Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, 

εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή 

µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, 

βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη 

δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 

από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
 
8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα: 
 

8.1.1  Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από

επίσηµα prospectus  ή καταλόγους  που θα  επαληθεύουν τα τεχνικά  χαρακτηριστικά

του προσφερόµενου είδους.       
 

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

αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, 

έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση 

του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει για κάθε είδος ξεχωριστά: 
 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.  
 

β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.  
 

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου.  
 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του 

εργοστασίου µας». 
 

8.1.2 Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών   
για µία πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική 

παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν 

θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής 

συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο 

µειοδότης). 
 

8.1.3 Στην τεχνική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν 

αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή 

στην Αγγλική. Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διατεθούν στην 

Ελληνική γλώσσα τα βιβλία - οδηγοί κατά την παράδοση. Το αυτό ισχύει και για το λογισµικό όπου απαιτείται. 
 
8.2 Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που 

προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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8.3 Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να εκπαιδεύσουν το προσωπικό των σχολείων στη χρήση των προσφερόµενων 

ειδών, εφόσον απαιτείται και συγκεκριµένα στο χώρο τοποθέτησης των ειδών του εξοπλισµού.  
 

8.4 Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών 

στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα, καθώς και της επίδειξης της λειτουργίας τους (όπου αυτή 

απαιτείται).  
 

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

Μονάδα.  
 

8.6 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήµα CE όπου 

απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE.  
 

8.7 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής 

προσφοράς και του δείγµατος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

 
 
9. Εγγυήσεις  
 

9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.  
 

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

9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η 

διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα 

του παραρτήµατος Ε' (1).  
 

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

επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο 

στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε'.  
 

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

µε το αντίστοιχο συνηµµένο υπόδειγµα στο Παράρτηµα.  

9.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

 
10. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς  
 

10.1 Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η 

οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ' 

της παρούσας προκήρυξης.  
 

10.2 Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το 

κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους τόπους προορισµούς του Παραρτήµατος Γ'. Τα 

οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική 

προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγµα που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά 

περιλαµβάνονται σε αυτή.  
 

10.3 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην 

προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.  
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10.4 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής που αναφέρεται στα έντυπα της οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει 

η τιµή µονάδας που αναγράφεται ολογράφως. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιµή µονάδας ολογράφως 

θεωρείται άκυρη για το συγκεκριµένο είδος.  
 

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

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 

είναι µικρότερο του πέντε.  
 

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

µονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική προσφορά.  
 

10.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

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

ως απαράδεκτες.  
 

10.9 Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  

 
 
11. Αξιολόγηση Προσφορών  
 

11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε µε την αρ. 6 Απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου, µε κριτήριο τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά.  
 

11.2 ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για το σύνολο των ειδών του εξοπλισµού. Μειοδότης αναδεικνύεται ο 

προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών του εξοπλισµού.  
 

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

Παραρτήµατος ΣΤ' της παρούσης.  

 
12. Ενστάσεις - Προσφυγές  
 

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

12.2 Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Ενστάσεων.  
 

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

δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 

2522/1997 και το Ν.2854/2000.  

 
 
13. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  
 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας.  
 

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

κοινοποιούνται εγγράφως στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού.  
 

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

να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
 

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

β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, 
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γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο, 
 

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σε σχέση µε τα οποία 

υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 7.1.3 της παρούσας, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο οικείο Άρθρο. 
 

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

διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  
 

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

χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.  
 

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

µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης 

µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Σε 

περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προµήθειας όπως προδιαγράφηκε.  
 

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

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  
 

α. Το προς προµήθεια είδος.  
 

β. Την ποσότητα.  
 

γ. Την τιµή. 
 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  
 

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

σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  
 

στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 

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

αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  
 

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

έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 
14. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού  
 

14.1 Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 7.2 και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο 

προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όµως ο χρόνος παράδοσης των υλικών 

αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν 

ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 

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

υπογραφής της σύµβασης.  
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14.2 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό 

προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η 

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

εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 
 
 
15. Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις  
 

15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή  
 

15.1.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού τους ορίζονται οι 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης.  
 

15.1.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  
 

15.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον οριζόµενο στην παράγραφο 15.1.1 θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

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

µε βάση τα παρακάτω στοιχεία:  
 

• τη σύµβαση  
 

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου  
 

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν  
 

15.2 Τρόπος Πληρωµής  
 

15.2.1 Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνει για το 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού.  
 

15.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα προβλεπόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  
 

15.2.3 Την ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον φορέα έχει ο προµηθευτής 

σε συνεργασία µε τον φορέα.  
 

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

Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα 

γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών 

που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

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

κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  
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16.2 Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία 

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

σε αυτόν.  
 

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

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  
 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.  
 

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την 

ποσότητα. δ. Την τιµή.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των 

υλικών. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.  

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

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
 

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

µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η 

σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί 

στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.  
 

16.6 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
 

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

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

εκπτώσεις.  
 

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

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  

 
17. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο  
 

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

διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

της σύµβασης.  
 

17.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Ηρακλείου, σύµφωνα µε το ελληνικό 

ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.  

 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

               ΤΙΜΗ   ΣΥΝΟΛΟ     
 

       
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

         
 

 Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   
ΚΩ∆ΙΚΟ

Σ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΜΟΝΑ∆Α   ΜΟΝΑ∆ΑΣ   (χωρίς   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

                (χωρίς ΦΠΑ)   ΦΠΑ)     
 

                        
 

  Eπιτραπέζια συσκευή υπερήχων 81  1   Τεµάχιο 1.200,00  1.200,00    
 1                       
 

    Tροχήλατη διαθερµία βραχέων κυµάτων                   
 

    παλµικής εκποµπής µε ένα ακτινοβόλο 83  2   Τεµάχιο 5.000,00  10.000,00    
 

  µε πολύσπαστο βραχίονα                   
 

2                       
 

  Eπιτραπέζια συσκευή laser 84  3   Τεµάχιο 3.000,00  9.000,00    
 3                       
 

  Φορητή συσκευή υπερήχων 86  3   Τεµάχιο 650,00  1.950,00    
 4                       
 

  Συσκευή ηλεκτροµάλαξης 87  3   Τεµάχιο 200,00  600,00    
 5                       
 

6   Τροχήλατο τραπεζάκι 88  9   Τεµάχιο 160,00  1.440,00    
 

    Τροχήλατο στρογγυλό σκαµπό µε        
 

  89  4   Τεµάχιο 160,00  640,00    
 

  πλάτη                   
 7                       
 

  Τροχήλατος καθρέπτης 90  11   Τεµάχιο 350,00  3.850,00    
 8                       
 

9   Στρώµα γυµναστικής 91  22   Τεµάχιο 160,00  3.520,00    
 

10   Πολύζυγο τοίχου 92  6   Τεµάχιο 155,00  930,00    
 

11   Step ισορροπίας 93  11   Τεµάχιο 60,00  660,00    
 

  Μπάλες κινησιοθεραπείας 94  23   Τεµάχιο 64,00  1.472,00    
 12                       
 

13   Ρολά ασκήσεων 95  10   Τεµάχιο 215,00  2.150,00    
 

14   Κρεβάτι θεραπείας 96  2   Τεµάχιο 160,00  320,00    
 

    Μεγάλο κυλινδρικό µαξιλάρι για τα        
 

  97  10   Τεµάχιο 40,00  400,00    
 15   γόνατα                   
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Μισό κυλινδρικό µαξιλάρι 98 7 Τεµάχιο 40,00 280,00  
 16        
 

Παλµικό οξύµετρο δακτύλου 100 2 Τεµάχιο 170,00 340,00  
 17        
 

Σφήνα σταθεροποίησης 101 3 Τεµάχιο 100,00 300,00  
 18        
 

Σκάλα φυσιοθεραπείας 102 4 Τεµάχιο 600,00 2.400,00  
 19        
 

 Μπασκέτα µετακινουµένη µε plexiglass 106 7 Τεµάχιο 470,00 3.290,00  
 

20        
 

Μπασκέτα µίνι 107 7 Τεµάχιο 110,00 770,00  
 

21        
 

∆ίχτυ µπάσκετ 108 19 Τεµάχιο 2,00 38,00  
 22        
 

Μπάλα µπάσκετ Νο 5 109 84 Τεµάχιο 7,00 588,00  
 23        
 

Μπάλα µπάσκετ Νο 7 110 50 Τεµάχιο 16,00 800,00  
 24        
 

Σετ βαράκια 1-2-3 kg 111 30 Τεµάχιο 45,00 1.350,00  
 25        
 

Βαράκια χεριών 1 kg 112 7 Σετ 15,00 105,00 τιµή για ζεύγος 
 26        
 

Τραπέζι πινγκ-πονγκ 113 6 Τεµάχιο 350,00 2.100,00  
 27 

        

Ρακέτα πινγκ-πονγκ 114 34 Τεµάχιο 20,00 680,00  
 28        
 

Μπαλάκι πινγκ-πονγκ 115 40 Τεµάχιο 3,00 120,00  
 29 

       
 

 Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου 116 6 Τεµάχιο 500,00 3.000,00  
 

30        
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Ποδήλατο ελλειπτικό 119 4 Τεµάχιο 620,00 2.480,00  
 31        
 

 Πολυµηχάνηµα «Ηρακλής» µυϊκής  
 

 120 2 Τεµάχιο 3.900,00 7.800,00  
 ενδυνάµωσης       
 32        
 

Πολυόργανο 121 1 Τεµάχιο 450,00 450,00  
 33        
 

Πολύζυγο 122 2 Τεµάχιο 320,00 640,00  
 34        
 

Μονόζυγο πόρτας 123 3 Τεµάχιο 20,00 60,00  
 35        
 

Τραµπολίνο µε δίχτυ ασφαλείας 124 2 Τεµάχιο 500,00 1.000,00  
 36        
 

Τραµπολίνο εσωτερικού χώρου 125 19 Τεµάχιο 70,00 1.330,00  
 37        
 

Σάκος µποξ 126 1 Τεµάχιο 100,00 100,00  
 38        
 

∆ίχτυ βόλεϊ 127 6 Τεµάχιο 60,00 360,00  
 39        
 

Στυλοβάτες βόλεϊ 128 1 Σετ 260,00 260,00 τιµή για ζεύγος 
 40        
 

 Προστατευτικά στρώµατα στυλοβατών 
 

 129 11 Σετ 220,00 2.420,00 τιµή για ζεύγος 
 βόλεϊ       
 41        
 

Μπάλα βόλεϊ 130 52 Τεµάχιο 12,00 624,00  
 42        
 

 Μπάλα βόλεϊ µεγέθους 5 131 26 Τεµάχιο 23,00 598,00  
 

43        
 

 Κορδέλα ρυθµικής 132 87 Τεµάχιο 10,00 870,00  
 

44        
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 Κορίνα ρυθµικής 133 39 Τεµάχιο 14,00 546,00  
45        

 Μπάλα ρυθµικής 134 42 Τεµάχιο 8,00 336,00  
46        

 Στεφάνια ρυθµικής 135 83 Τεµάχιο 7,00 581,00  
47        

 Σχοινάκια ρυθµικής 136 45 Τεµάχιο 2,00 90,00  
48        

 Εµπόδια προπόνησης 12” 137 26 Τεµάχιο 5,00 130,00  
49        

 Πλινθίο ξύλινο 138 1 Τεµάχιο 720,00 720,00  
50        

 Βατήρας αλµάτων 139 1 Τεµάχιο 420,00 420,00  
51        

 Κώνοι στίβου 140 68 Τεµάχιο 8,00 544,00  
52        

 Σφαίρα 600g 141 4 Τεµάχιο 5,00 20,00  
53        

 ∆ίσκος ρίψεων ελαστικός 142 9 Τεµάχιο 5,00 45,00  
54        

 Σκυτάλες πλαστικές 143 33 Σετ 5,00 165,00 Σετ 6 τεµαχίων 
55        
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 Στρώµατα στίβου 144 31 Τεµάχιο 200,00 6.200,00  
 

56        
 

 Mini τέρµα ποδοσφαίρου 145 19 Σετ 170,00 3.230,00 Σετ 2 τεµαχίων 
 

57        
 

 Eστια ποδοσφαίρου 146 1 Τεµάχιο 200,00 200,00  
 

58        
 

 ∆ίχτυ mini τέρµατος ποδοσφαίρου 147 9 Τεµάχιο 30,00 270,00  
 

59        
 

 Μπάλα ποδοσφαίρου 149 77 Τεµάχιο 16,00 1.232,00  
 

60        
 

 ∆ίχτυ τένις 150 1 Τεµάχιο 160,00 160,00  
 

61        
 

 Εστία mini handball 152 2 Τεµάχιο 400,00 800,00  
 

62        
 

 ∆ίχτυα handball 153 2 Σετ 80,00 160,00  
 

63       τιµή για ζεύγος 
 

 Μπάλα mini handball 154 33 Τεµάχιο 10,00 330,00  
 

64        
 

 Μπάλα handball 155 13 Τεµάχιο 10,00 130,00  
 

65        
 

 Βαγονέτο (τρόλεϊ) οργάνων  
 

 156 5 Τεµάχιο 340,00 1.700,00  
 ψυχοκινητικής (γυµναστικής)       
 66        
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 Βάση ισορροπίας 157 10 Τεµάχιο 49,00 490,00  
 

67        
 

 ∆ίσκος ισορροπίας 158 6 Τεµάχιο 135,00 810,00  
 

68        
 

 ∆οκοί ισορροπίας 159 5 Τεµάχιο 23,00 115,00  
 

69        
 

 Πλατφόρµα (επιφάνεια) ισορροπίας 160 4 Τεµάχιο 156,00 624,00  
 

70        
 

       τιµή για σετ 10 
 

 Τούβλα (blocks) ισορροπίας 161 16 Σετ 58,00 928,00 τεµαχίων (5 ίσα 
 

71       και 5 καµπύλα) 
 

 Τούβλα ψυχοκινητικής αγωγής 162 14 Τεµάχιο 9,00 126,00  
 

72        
 

 Θόλος αισθήσεων και ψυχοκινητικής 163 3 Τεµάχιο 520,00 1.560,00  
 

73        
 

 Τούνελ ψυχοκινητικής αγωγής µικρό 164 8 Τεµάχιο 45,00 360,00  
 

74        
 

 Τούνελ ψυχοκινητικής αγωγής µεγάλο 165 5 Τεµάχιο 85,00 425,00  
 

75        
 

 Μπαλάκια αισθητηριακής Τιµή για σετ 3 
 

 166 17 Τεµάχιο 30,00 510,00 
 επανατροφοδότησης      τεµαχίων 
 76        
 

 Μπαλάκια αισθητηριακής 167 15 Τεµάχιο 85,00 1.275,00 Τιµή για σετ 12 
 

επανατροφοδότησης µε φως      τεµαχίων 
 77 
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 Μπάλες αναπήδησης 168 33 Τεµάχιο 17,00 561,00  
78        

 Μπάλες µε σχεδία 169 13 Τεµάχιο 3,00 39,00  
79        

 Μπάλες εκγύµνασης 170 47 Τεµάχιο 33,00 1.551,00  
80        

 Μπάλες εκγύµνασης µε σχοινί 171 16 Τεµάχιο 35,00 560,00  
81        

 Μπάλες αφής 172 24 Σετ 5,00 120,00  
82        

 Μπάλα αισθήσεων 173 20 Τεµάχιο 37,00 740,00  
83        

 Παράλληλες µπάρες βάδισης 174 4 Τεµάχιο 450,00 1.800,00  
84        

 Beano swing 179 1 Τεµάχιο 156,00 156,00  
85        

 Κούνια ρολό (κατακόρυφης στήριξης) 181 1 Τεµάχιο 360,00 360,00  
86        

 Χαµηλή επιδαπέδια σκάλα 183 1 Τεµάχιο 840,00 840,00  
87        

       Στην τιµή 
 Γωνιακή πισίνα για µπαλάκια 185 2 Τεµάχιο 1.680,00 3.360,00 περιλαµβάνονται 
       και 2.000 

88       µπαλάκια των 7,5 
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       cm 
 

        
 

       Στην τιµή 
 

       περιλαµβάνονται 
 

 Τετράγωνη πισίνα για µπαλάκια 186 1 Τεµάχιο 2.340,00 2.340,00 και 2.000 
 

       µπαλάκια των 7,5 
 

89       cm 
 

       Τιµή ανά 
 

 Στρώµατα πατώµατος 189 19 Τεµάχιο 255,00 4.845,00 τετραγωνικό 
 

90       µέτρο 
 

       Τιµή ανά 
 

 Στρώµατα τοίχου 190 18 Τεµάχιο 265,00 4.770,00 τετραγωνικό 
 

91       µέτρο 
 

 Ποδήλατο µε βοηθητικές ρόδες 191 4 Τεµάχιο 180,00 720,00  
 

92        
 

 Λάστιχα άσκησης χεριών 193 43 Τεµάχιο 11,50 494,50 Τιµή ανά µέτρο 
 

      µήκους 
 93 

        

       Σετ µε 4 σωλήνες 
 

       µικρούς και 
 

       µεγάλους, Φ10, 
 

 µεσαίους Φ9, δύο 
 

 Ελαστικοί σωλήνες άσκησης χεριών 194 12 Τεµάχιο 25,00 300,00 λαβές τύπου 
 

       θηλιάς, δύο 
 

       λαβές ποδιών και 
 

      µία τσάντα 
 

94       µεταφοράς. 
 

 Ελατήριο χεριού 195 19 Τεµάχιο 3,00 57,00  
 

95        
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 ∆ίχτυ αποκατάστασης καρπού, χεριού,  
 

 196 8 Τεµάχιο 36,00 288,00  
 δακτύλων       
 96        
 

 Βάση αφής 197 3 Τεµάχιο 23,00 69,00  
 

97        
 

 Μπάλες boccia 198 13 Τεµάχιο 360,00 4.680,00  
 

98        
 

Αναπηρικό αµαξίδιο 300 5 Τεµάχιο 2.000,00 10.000,00  
 99        
 

Ειδικό κάθισµα 301 10 Τεµάχιο 3.500,00 35.000,00  
 100        
 

 Ειδικό σχολικό τραπέζι (θρανίο)  
 

 302 19 Τεµάχιο 700,00 13.300,00  
 ρυθµιζόµενου ύψους και ανάκλησης       
 101        
 

Μπαστούνι τετράποδο 303 5 Τεµάχιο 30,00 150,00  
 102        
 

 Ορθοστάτης µε ενσωµατωµένο τραπέζι  
 

 304 2 Τεµάχιο 3.000,00 6.000,00  
 

 (τροχήλατος και ανακλινόµενος)       
 

103        
 

Περιπατητήρας (rolator) - πρόσθιος 305 5 Τεµάχιο 600,00 3.000,00  
 104        
 

Περιπατητήρας (rolator) – οπίσθιος 306 1 Τεµάχιο 1.000,00 1.000,00  
 105        
 

 Ηλεκτρικό ποδήλατο ενεργοπαθητικής  
 

 311 1 Τεµάχιο 5.000,00 5.000,00  
 άσκησης       
 106        
 

       Η τιµή 
 

      περιλαµβάνει την 
 

 WC ΑΜΕΑ (προµήθεια και 
 

 312 2 Τεµάχιο 650,00 1.300,00 προµήθεια του 
 

 εγκατάσταση)      
 

       εξοπλισµού και 
 

107       την εγκατάστασή 
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         του 
 

          
 

Ράµπα traveller  316  1 Τεµάχιο 600,00 600,00  
 108          
 

109 Αµµοδόχος  346  2 Τεµάχιο 140,00 280,00  
 

Ξύλινη κούνια εξωτερικού χώρου  347  3 Τεµάχιο 335,00 1.005,00  
 110          
 

1111 Τραµπάλα  348  4 Τεµάχιο 133,00 532,00  
 

112 Τσουλήθρα  349  2 Τεµάχιο 170,00 340,00  
 

 Πάρκο δραστηριοτήτων (τσουλήθρα –    
 

 350  2 Τεµάχιο 215,00 430,00  
 113 αναρρίχηση)         
 

114 Κάµπια  351  2 Τεµάχιο 290,00 580,00  
 

115 Ψηφιακό χρονόµετρο  362  12 Τεµάχιο 40,00 480,00  
 

Μεταλλικό κόκαλο παπουτσιών  367  5 Τεµάχιο 12,00 60,00  
 116          
 

117 ∆ακτυλιέρα  371  1 Τεµάχιο 40,00 40,00  
 

  ΣΥΝΟΛΟ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)   206.264,50  
 

   ΦΠΑ 23% (€)    47.440,84  
 

   ΣΥΝΟΛΟ (€ ΜΕ ΦΠΑ)   253.705,34  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς  
θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. 

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

τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα (Παράρτηµα Γ).  

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

 
• Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει το 

σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις 

που αναφέρονται στα ακόλουθα:  

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

πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας -Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - 

Επιτροπή Επίπλου»  
 

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

τα αντικείµενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισµό  

 
• Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς 

και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους».  
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΝΑ ΚΩ∆ΙΚΟ) 
 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (Κωδικός: 81)  
Θα είναι επιτραπέζια συσκευή, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Θα έχει δυνατότητα να λειτουργήσει µε συνεχή και παλµική 
εκποµπή. Στην παλµική εκποµπή θα υπάρχουν τρεις επιλογές: 25% - 50 και 75%. Θα λειτουργεί σε µια συχνότητα 1 ΜΗz µε δυο 
διαφορετικές κεφαλές εκποµπής, οι οποίες θα είναι υδροστεγείς και ηλεκτρικά ασφαλείς για θεραπεία µέσα στο νερό. Η µέγιστη 
ισχύς και στην συνεχή και στην παλµική εκποµπή θα είναι 3 W/cm2 .Θα διαθέτει πλήκτρα αφής και οθόνη υγρού κρυστάλλου όπου 
θα φαίνονται η ένταση και ο χρόνος θεραπείας. Θα φέρει φωτεινή ένδειξη εκποµπής και ηχητικό σήµα, που θα ειδοποιεί για το 
τέλος του χρόνου της θεραπείας. Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα πληρεί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. 

 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ 
ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟ ΜΕ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικός: 83) 
Θα είναι τροχήλατη, νοσοκοµειακού τύπου, µε σύστηµα πέδησης για καλύτερη σταθεροποίηση. Θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, θα 
διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και οι παράµετροί της θα ρυθµίζονται ψηφιακά. Θα διαθέτει δύο εξόδους ανεξάρτητες µεταξύ 
τους µε δυνατότητα θεραπείας σε δύο διαφορετικούς ασθενείς. 
Η συχνότητα λειτουργίας της θα είναι 27,12 mHz.  
Η συσκευή θα λειτουργεί µε παλµική εκποµπή και εύρος παλµού από 65 - 400 msec τουλάχιστον και συχνότητα από 25 – 1215 Hz 
για το κανάλι 1 και 25 – 800 Hz για το κανάλι 2 τουλάχιστον. Θα συνοδεύεται από ένα πολύσπαστο βραχίονα και µονοπολικό 
ηλεκτρόδιο. H συσκευή θα διαθέτει έτοιµα προγράµµατα και κενές θέσεις µνήµης για αποθήκευση προγραµµάτων από τον χρήστη. 
Θα διαθέτει µέγιστη ισχύ 200 W. Θα διαθέτει ψηφιακό χρονόµετρο 0-60 λεπτών και ηχητικό σήµα µετά το πέρας της θεραπείας. Θα 
πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές.  

 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ LASER (Κωδικός: 84)  
Η συσκευή Laser θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, µοντέρνου σχεδιασµού, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. Θα είναι συνεχούς 
και παλµικής εκποµπής και θα διαθέτει θερµικό αποτέλεσµα.  
Θα έχει µέγιστη ισχύ 1.600W, µέγιστη προσφερόµενη ενέργεια 2.880 Joules και συχνότητα ρυθµιζόµενη από 10 έως 6.000 Hz. Θα 
µπορεί να λειτουργεί τόσο µε ρεύµα πόλεως, όσο και µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία δίνοντας στο χρήστη µεγάλη αυτονοµία 
κινήσεων. Οι ρυθµίσεις θα εφαρµόζονται από πληκτρολόγιο αφής, ιδιαιτέρως φιλικό προς τον χρήστη και οι παράµετροι θα 
εµφανίζονται σε οθόνη LCD.   
Θα έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει θεραπεία µε τρεις διαφορετικούς τρόπους:  
• Μanually: ρυθµίσεις του χρήστη που τοποθετούνται πριν από τη θεραπεία και µόνο για αυτή.  
• Ρrograms: επιλογή προαποθηκευµένου προγράµµατος µε ρυθµισµένες παραµέτρους κατόπιν κλινικών µελετών.  
• Μemory: τοποθέτηση ρυθµίσεων σε θέσεις µνήµης µε δυνατότητα επανάκλησης.  
Θα διαθέτει 47 προαποθηκευµένα προγράµµατα στις ρυθµίσεις των οποίων θα µπορεί να παρέµβει ο θεραπευτής χωρίς να 
προκαλεί µόνιµη αλλοίωση σε αυτά. Θα διαθέτει 16 κενές θέσεις µνήµης για την αποθήκευση προγραµµάτων από το χρήστη και 
επανάκληση όταν αυτό χρειαστεί.  
Θα φέρει εργονοµική κεφαλή που θα εκπέµπει τόσο εξ επαφής όσο και από µικρή απόσταση, ώστε η µικρή δέσµη που εκπέµπει να 
µπορεί να ερεθίσει περισσότερα του ενός σηµεία.  
Η συσκευή θα διαθέτει πιστοποιητικά CE και ISO.  
Θα έχει τροφοδοσία 230V-50/60 Ηz. 
Η µπαταρία θα είναι επαναφορτιζόµενη και θα συµπεριλαµβάνεται.  
Η δίοδος Laser θα είναι GaAs IR 808nm, 1600mW.  
Η προσφερόµενη ενέργεια θα είναι max 2.880 Joules.  
Θα διαθέτει συνεχή-παλµική εκποµπή. 
Η συχνότητα της συσκευής θα είναι 10 - 6.000 Ηz.  
Η κλάση της θα είναι 1 ΒΡ, Laser 4.  

 
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (Κωδικός: 86)  
Η συσκευή θα είναι µια φορητή επαγγελµατική συσκευή, κατάλληλη για χρήση τόσο εντός όσο και εκτός εργαστηρίου. Θα εκπέµπει 
σε συχνότητα 1 MHz για εν τω βάθη θεραπεία και θα έχει µέγιστη ισχύ 3W/cm2. Θα διαθέτει µετασχηµατιστή, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε ρεύµα δικτύου, ενώ προαιρετικά θα µπορεί να υποδεχθεί εργοστασιακή µπαταρία. Θα διαθέτει σύστηµα 
ειδοποίησης για την σωστή επαφή της κεφαλής µε την επιφάνεια θεραπείας, εξασφαλίζοντας έτσι την σωστή εφαρµογή και την 
προστασία της κεφαλής. Θα µπορεί να υποδεχθεί εκτός από την µεγάλη κεφαλή (4,90 cm2) και τη µικρή κεφαλή (0,93 cm2). Θα 
έχει τουλάχιστον 10 προγράµµατα θεραπείας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για manual χρήση. Θα µπορεί ο θεραπευτής να 
επιλέξει το υλικό εφαρµογής της κεφαλής µε την περιοχή θεραπείας, ζελέ ή λάδι. Θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• Τροφοδοσία :110-240 VAC±10% 50/60Hz.  
• Μπαταρία(προαιρετικά) :12V, 2,6Ah.  
• Συχνότητα εκποµπής :0,8MHz ± 10%  
• Μέγιστη ισχύς :3W/cm2.  
• ∆ιαστάσεις :227 x 206 x 94mm.  
• Βάρος: 2Kgr.  
 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ (Κωδικός: 87)  
Θα είναι επιτραπέζια, ονοµαστικής ισχύος 130W και εύκολη στην µεταφορά της. Θα είναι ανθεκτική στη χρήση και εύκολη στο 
χειρισµό της. Στη θέση της λαβής θα έχει διακόπτη λειτουργίας µε δύο θέσεις ταχυτήτων. Θα λειτουργεί µε τάση 230V-50Hz. 
Θα συνοδεύεται από τρία ελαστικά εξαρτήµατα διαφορετικής επιφανείας: 
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• Ένα επίπεδης επιφανείας, που βοηθά στην επιφανειακή αύξηση της θερµοκρασίας για καλύτερη αιµατική ροή και λεµφική 
παροχέτευση  
• Eνα µε πολλές λεπτές ίνες για περιοχές µε περίσσεια λίπους   
• Eνα µε στρογγυλά εξογκώµατα για βαθύτερη µάλαξη  
 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (Κωδικός: 88)  
Θα είναι τροχήλατο, νοσοκοµειακού τύπου, θα έχει µεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό, θα διαθέτει 2 ράφια κατασκευασµένα από 
ανθεκτική µελαµίνη, συρτάρι και µεταλλικό καλαθάκι στο κάτω µέρος. Θα έχει φρένο στους εµπρός τροχούς. Θα έχει διαστάσεις:82 
Χ 52 Χ 40 cm. 
 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (Κωδικός: 89)  
Θα διαθέτει µαξιλάρι από αφρό πολυαιθέρα και κάλυµµα από δερµατίνη πολυουρεθάνης στο χρώµα του κρεβατιού θεραπείας. Θα 
έχει ρυθµιζόµενο ύψος 49-69 cm µέσω πνευµατικού ελατηρίου. Η βάση θα διαθέτει 5 ακτίνες για καλύτερη σταθεροποίηση. 
 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ (Κωδικός: 90)  
Θα είναι τροχήλατος, µε άθραυστο τζάµι. Το πλαίσιο θα είναι µεταλλικής κατασκευής, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή ή χρωµέ. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 2X1m (ΥΧΠ). 
 
ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Κωδικός: 91)  
Στρώµα γυµναστικής µε ενισχυµένες γωνίες. ∆ιαστάσεις 200cm x100cmx7cm. Θα φέρει κάλυµµα άριστης ποιότητας από 
αντιολισθητικό υλικό µε φερµουάρ και λαβές. Στο εσωτερικό του θα έχει ελαφρύ αλλά πολύ σφιχτό και ανθεκτικό σφουγγάρι. 
 
ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ (Κωδικός: 92)  
Θα είναι ξύλινο, θα διαθέτει 14 µπάρες στρογγυλεµένες µε απόσταση περίπου 15cm µεταξύ τους και µία προτεταµένη µε 
απόσταση 15 cm περίπου. Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 250 cm ύψος και 90 cm πλάτος. Θα έχει ειδική σανίδα για κοιλιακές ασκήσεις 
και θα περιλαµβάνει 4 µεταλλικά στηρίγµατα τοίχου. 

 
STEP ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 93)  
∆ιαστάσεις : Μήκος 35cm, πλάτος 35cm., ύψος 7cm. Θα φέρει ειδική βαλβίδα που επιτρέπει τη ροή αέρα έτσι ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση καρδιαγγειακών ασκήσεων η ασκήσεων συντονισµού και ισορροπίας 

 
ΜΠΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 94)  
Θα έχουν µεγέθη Φ40, 55, 85cm. Θα είναι κατασκευασµένες από ειδικό ελαστικό υλικό, εξαιρετικά ανθεκτικό σε ταχύτητα, τρύπηµα, 
σκάσιµο. Θα συνοδεύονται µε την αντίστοιχη τρόµπα. 
 
ΡΟΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Κωδικός: 95)  
Θα έχουν διαστάσεις : µήκος 61, 91 και 122 cm, και διαµέτρους, αντίστοιχα 20, 30 και 40 cm. Θα είναι σταθερά, µε σκληρό 
εσωτερικό πυρήνα, θα φέρουν µαλακή µη τοξική επένδυση και θα έχουν υποδοχή για κρεµάστρα. 
 
ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 96)  
Θα είναι µεταλλικής κατασκευής, επιχρωµιωµένο, θα έχει επένδυση δερµατίνης, ανθεκτική σε χηµικά και καθαρτικά. Το 
προσκέφαλο θα µπορεί να ανυψωθεί µέχρι 90º περίπου. Η ρύθµιση του προσκέφαλου θα γίνεται µηχανικά και από τις δύο 
πλευρές. Θα διαθέτει υποδοχή για την τοποθέτηση ρολού χαρτιού. Στα τρία πόδια θα υπάρχουν πλαστικές σκληρές τάπες, ενώ στο 
ένα πόδι θα υπάρχει ρυθµιστής, σε περίπτωση που το δάπεδο έχει κλίση. Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 180 X 60 X 70 cm. 
 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ (Κωδικός: 97)  
Θα έχει µήκος 50cm και ύψος 7.5 cm. Θα φέρει κάλυµµα από δερµατίνη (PVC). Θα έχει σκληρό πυρήνα, γέµισµα από 
πολυαιθερικό αφρό και θα είναι µέσης σκληρότητας. 
 
ΜΙΣΟ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ (Κωδικός: 98)  
Θα έχει επίπεδη κάτω πλευρά και διαστάσεις : µήκος 50 cm, ύψος7,5 cm. Θα φέρει κάλυµµα, από δερµατίνη (PVC). Θα έχει 
σκληρό πυρήνα και γέµισµα από πολυαιθερικό αφρό, µέσης σκληρότητας. 
 
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ (Κωδικός: 100)  
Η συσκευή και ο αισθητήρας θα είναι ενσωµατωµένα. Το βάρος της συσκευής δεν θα ξεπερνάει τα 60gr,µαζί µε τις µπαταρίες. Θα 
είναι µικρών διαστάσεων, ενδεικτικά 60mm(πλάτος) x 34mm(ύψος)x 30mm (βάθος). Θα λειτουργεί µε ΑΑ αλκαλικές µπαταρίες που 
θα επαρκούν για συνεχή λειτουργία έως και 24 ώρες. H κατάσταση φόρτισης των µπαταριών θα εµφανίζεται επί της οθόνης και σε 
περίπτωση αποφόρτισης ο χειριστής θα ειδοποιείται µε οπτικό και ακουστικό σήµα.   
Θα διαθέτει LED οθόνη στην οποία θα απεικονίζονται:   
• Η ψηφιακή τιµή κορεσµού οξυγόνου (%)  
• Η ψηφιακή τιµή παλµού  
• Η κυµατοµορφή κορεσµού οξυγόνου, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης της κυµατοµορφής επί της οθόνης.  
Η συσκευή θα σβήνει αυτόµατα µόνη της, σε περίπου 8 sec, στην περίπτωση που δεν αντιλαµβάνεται δάκτυλο.  
Οι τιµές µετρήσεων θα παραµένουν σταθερές και δεν θα επηρεάζονται από τις διαφορετικές συνθήκες 
φωτισµού. Η οξυµετρία θα διαθέτει εύρος µέτρησης: 0- 100% και ακρίβεια: +/-2% (70%-100%)  
Ο καρδιακός παλµός θα έχει εύρος µέτρησης: 25- 250 bpm, ακρίβεια: +/-1% και ανάλυση: 
1bpm. Η συσκευή θα πληροί τα standards IEC60601-1:1998, ISO 9919:2005, IEC60601- 
2, και προστασία: συσκευή εσωτερικής ισχύος και βαθµό προστασίας: τύπος BF. 
Θα λειτουργεί σε θερµοκρασία από 0οC έως +40°C και σε υγρασία από 0% έως 85%. Θα δοθεί εγγύηση ενός (1) έτους. 
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ΣΦΗΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κωδικός: 101)  
∆ιαστάσεις : Κλίση 30 cm . Βάση: 61 cm Χ 71 cm .  
Θα είναι σταθερή µε σκληρό εσωτερικό πυρήνα, θα φέρει µαλακή µη τοξική επένδυση και δύο ιµάντες υποστήριξης 
 
ΣΚΑΛΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 102)  
Θα είναι βαριάς στέρεας κατασκευής µε µεταλλικό σκελετό. Όλες οι επίπεδες επιφάνειες θα είναι από ξύλο µε αντιολισθητική 
επένδυση. Θα έχει τρία (3) σκαλιά για την άνοδο και την κάθοδο αντίστοιχα, πλάτους 15cm και ένα (1) πλατύσκαλο πλάτους 30cm. 
 
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΕ PLEXIGLASS (Κωδικός: 106)  
Θα έχει ταµπλό µε διαφανή, ανθεκτική επιφάνεια από πολυκαρβονικό υλικό 3mmm, µε ατσάλινο σκελετό 122 x 76,20 x 2,54 cm, 
ταµπλό. Θα έχει στεφάνι διαµέτρου 45,72 cm από συµπαγές ατσάλι µε ατσάλινες βάσεις στήριξης και δίχτυ 70g. Θα έχει µηχανισµό 
γρήγορης και άµεσης ρύθµισης του ύψους από 2,5 έως 3,0 m. H προέκταση της στεφάνης θα είναι 45,72 cm από το ταµπλό. Θα 
φέρει κυκλικής διατοµής ατσάλινο πόλος στήριξης διαµέτρου 7,6cm. Θα έχει βαρέως τύπου µεταφερόµενη βάση από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 132,5 lt, η οποία µπορεί να γεµίζει µε άµµο ή νερό. Θα διαθέτει ρόδες 
µεταφοράς. 
 
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΙΝΙ (Κωδικός: 107)  
Θα έχει ταµπλό 90 x 60 cm και στεφάνι 9 mm από µαύρο συµπαγές ατσάλι. Θα έχει δίχτυ κατάλληλο για όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Ο στύλος της θα είναι ατσάλινος και θα αποτελείται από τρία τµήµατα. Θα έχει πτυσσόµενη βάση πίνακα, δυνατότητα 
ρύθµισης ύψους από 200-260cm. Θα έχει βάση βινυλίου, που θα γεµίζεται µε νερό ή άµµο και ρόδες για τη µεταφορά της. 
 
∆ΙΧΤΥ ΜΠΑΣΚΕΤ (Κωδικός: 108)  
Θα είναι από νάιλον 4mm, µε 12 θηλειές τρίχρωµο, µε UV προστασία. 
 
ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5 (Κωδικός: 109)  
Θα είναι από ανθεκτικό λάστιχο Νο 5. 
 
ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 7 (Κωδικός: 110)  
Θα είναι µεγέθους 7, κατασκευασµένη από υλικό PU, για εσωτερικούς και 
για εξωτερικούς χώρους. 
 
ΣΕΤ ΒΑΡΑΚΙΑ 1-2-3 kg (Κωδικός: 111)  
Σετ βαράκια αποτελούµενο από 1 ζεύγος 1kg, 1 ζεύγος 2kg και 1 ζεύγος 3kg, 
επικαλυµµένα µε neoprene. Η µπάρα και τα δύο βαράκια στην άκρη της θα αποτελούν ενιαίο σύνολο. 
 
ΒΑΡΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 1 kg (Κωδικός: 112)  
Βαράκια χεριών µε περικάρπιο 1 kg το καθένα. 
 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ (Κωδικός: 113)  
Θα έχει επιφάνεια µοριοσανίδας 19 mm και θα είναι αναδιπλούµενο. Θα φέρει σταθερό φιλέ, που δεν θα χρειάζεται να βγει για να 
διπλώσει το τραπέζι, µε δυνατότητα ρύθµισης του ύψους. Θα έχει ρόδες µεταφοράς. 
∆ιαστάσεις: 274 x 152,5 x 76cm (Επίσηµη ∆ιεθνής ∆ιάσταση) 
 
ΡΑΚΕΤΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ (Κωδικός: 114)  
Θα είναι κατηγορίας Α για σχολεία, χώρους αναψυχής και ερασιτεχνική χρήση. Θα είναι κατασκευασµένη από κοντραπλακέ, µε 
επιφάνεια από λάστιχο πάνω σε σπογγώδες υλικό πάχους 1,5 mm, και θα έχει κοίλη ανατοµική λαβή. Θα είναι εγκεκριµένο από την 
ITTF. 
 
MΠΑΛΑΚΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ (Κωδικός: 115)  
Θα είναι εγκεκριµένο από την ITTF, διαµέτρου Φ40mm. 
 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κωδικός: 116)  
Θα έχει σύστηµα αντίστασης µαγνητικό, µε 1-8 επίπεδα αντίστασης ρυθµιζόµενα ηλεκτρονικά, ροδάκια µετακίνησης, αφρώδες 
ρυθµιζόµενο κάθισµα εµπρός-πίσω. Θα έχει οθόνη µε τις παρακάτω ενδείξεις: µέτρησης χρόνου, απόστασης, ταχύτητας, 
θερµίδων, καρδιακών παλµών. Θα έχει σύστηµα µέτρησης των καρδιακών παλµών τύπου αφής (HRC).  
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : 95 x 55 x 135 (MxΠxΥ) cm 
 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ (Κωδικός: 119)  
Θα έχει βάρος αδρανείας τροχού 20 kg. Θα έχει 16 ηλεκτροµαγνητικά επίπεδα αντίστασης, ρυθµιζόµενα ηλεκτρονικά. Θα διαθέτει 
οθόνη µε τις παρακάτω ενδείξεις:  
ταχύτητας, απόστασης, χρόνου άσκησης, θερµίδων, καρδιακών παλµών και περιστροφές πεντάλ RPM. Θα έχει ρυθµιζόµενα 
αντιολισθητικά πέλµατα, ρύθµιση οριζοντίωσης και ροδάκια µετακίνησης. Θα έχει σύστηµα µέτρησης των καρδιακών παλµών 
τύπου αφής (HRC). Το µέγιστο βάρος ασκουµένου θα είναι 120 kg. 
∆ιαστάσεις: 125 x 60 x 165 (ΜxΠxΥ) cm 
 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΜΥΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ (Κωδικός: 120)  
Θα είναι 4 θέσεων, µε ρύθµιση καθισµάτων καθ' ύψος. Θα φέρει τροχαλίες µε ρουλεµάν. Θα έχει υψηλής ποιότητας ταπετσαρία και 
αφρώδη. Θα έχει λαβές για τα χέρια και τα πόδια και µπάρα δικέφαλων. Το µέγιστο βάρος ασκουµένου θα είναι 130kg.  
Θα διαθέτει την παρακάτω ποικιλία ασκήσεων:  
• Peck Deck  
• Καθιστή πρέσα στήθους  
• Υψηλή τροχαλία πλάτης   
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• Χαµηλή κωπηλατική   
• Άσκηση µηριαίων δικεφάλων  
• Άσκηση τετρακέφαλων ποδιών   
• Άσκηση τρικέφαλων χεριών  
• Άσκηση δικεφάλων χεριών  
• Προσαγωγοί  
• Απαγωγοί  
• Γλουτιαίοι  
• Πρέσα ποδιών  
• Άσκηση κοιλιακών  
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 2100 x 2350 x 2100 (Μ Χ Π Χ Υ) mm 
 
ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ (Κωδικός: 121)  
Θα περιλαµβάνει βάρη 65 kg µε πλάκες των 5 kg. Θα έχει υψηλής ποιότητας ταπετσαρία από δερµατίνη και αφρώδες υλικό για το 
κάθισµα της πλάτης. Το µέγιστο βάρος ασκουµένου θα είναι 110kg. 
Θα διαθέτει την παρακάτω ποικιλία ασκήσεων: 
• Peck Deck  
• Καθιστή πρέσα στήθους  
• Υψηλή τροχαλία πλάτης   
• Χαµηλή κωπηλατική  
• Άσκηση µηριαίων δικεφάλων  
• Άσκηση τετρακέφαλων ποδιών  
• Άσκηση τρικέφαλων χεριών  
• Άσκηση δικεφάλων χεριών  
• Προσαγωγοί  
• Απαγωγοί  
• Γλουτιαίοι  
• Πρέσα ποδιών   
• Άσκηση κοιλιακών  
• Εκτάσεις χεριών  
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 180 x 110 x 210 (Μ Χ Π Χ Υ) cm 
 
ΠΟΛΥΖΥΓΟ (Κωδικός: 122)  
Θα είναι ξύλινο. ∆ιαστάσεις : 2,50 Χ 0,90 (Υx Π) m. 
 
ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΠΟΡΤΑΣ (Κωδικός: 123)  
Θα αποτελείται από µεταλλικό σωλήνα µε κάλυψη αφρώδους ελαστικού στις λαβές του. Θα µπορεί να τοποθετηθεί ανάµεσα στις 
δύο κάσες της πόρτας, ξεβιδώνοντάς το από δεξιά και αριστερά ώσπου να βεντουζάρει σε αυτές. ∆εν θα χρειάζεται βίδωµα και δεν 
θα καταστρέφει την κάσα της πόρτας. Θα είναι διαµέτρου τουλάχιστον 28 mm και θα είναι ρυθµιζόµενου µήκους 65 έως 91 cm. 
 
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κωδικός: 124)  
Το τραµπολίνο θα έχει διαστάσεις 365cm, µε σκελετό 38x1.5mm x6τµ, πόδια 38x1.5mm ύψος 76cm, ελατήρια 48τµ. Θα έχει γέµιση 
EPE FOAM 22mm και κάλυµµα µε φύλλο PE. Τα ελατήρια θα έχουν πάχος 3,2mm, αντοχή 41Newton και µήκος 178mm. Θα έχουν 
διάµετρο 25,5mm & φ 3,65mm & 45/42/38x1.5mm x 8τµ & 38x1.5mm x4τµχ ύψος 89cm. 
 
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Κωδικός: 125)  
Θα είναι εσωτερικό χώρου, κυκλικής διατοµής, θα έχει ανοξείδωτο σκελετό και µεγάλη αντοχή. Η επιφάνειά του θα είναι από 
ελαστικό ύφασµα, κατάλληλο για ασκήσεις αναπήδησης και ισορροπίας και περιµετρικά θα φέρει αφρώδες υλικό. 
• Νηπίων µε διαστάσεις: 102cm (διάµετρος), 23cm (ύψος)  
• ∆ηµοτικού µε διαστάσεις: 135cm (διάµετρος), 23cm (ύψος)  
 
ΣΑΚΟΣ ΜΠΟΞ (Κωδικός: 126)  
Ο σάκος θα είναι από ανθεκτικό κάλυµµα βινιλίου (PVC), η κορυφή του θα κλείνει µε φερµουάρ και θα είναι γεµάτος µε παλιά 
υφάσµατα. Θα φέρει 4 σχήµατος ''D'' πιαστράκια, που θα συνδέονται µε τετραµερή ελαφριά, ηλεκτρικά µονωµένη, γαλβανισµένη 
αλυσίδα, µε περιστρεφόµενη άκρη, για κρέµασµα του σάκου. Θα είναι πακεταρισµένος σε νάιλον σακούλα µε λαβή σαν τσάντα.  
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις:120 x 33 (Μx∆) cm. 
 
∆ΙΧΤΥ ΒΟΛΕΙ (Κωδικός: 127)  
Θα είναι κατασκευασµένο, σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές της FIVA, µε νήµα 
στριφτό, µε µπορντούρα Tarpaulin 5mm, και ξύλο. Στο εσωτερικό του θα έχει συρµατόσχοινο. ∆ιαστάσεις: 9,5mx1mxØ2,5mm 
 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΒΟΛΕΙ (Κωδικός: 128)  
Θα είναι µεταλλικοί διαµέτρου Φ75 µε εξωτερικό µηχανισµό τάνυσης. 
 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΙ (Κωδικός: 129)  
Θα έχουν ύψος 2,00m και περίµετρο 62cm. Θα έχουν σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα velcro 2 σηµείων. Θα είναι από 
αφρώδες πλαστικό Νο 20 πάχους 5cm, επενδεδυµένο µε συνθετικό δέρµα αρίστης ποιότητας. 
 
ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΙ (Κωδικός: 130)  
Μπάλα βόλεi από συνθετικό πολύ µαλακό υλικό, µε ραφές στις ενώσεις. Θα έχει επίσηµες (official) διαστάσεις και βάρος. 
 
ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 (Κωδικός: 131) 
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Θα είναι από συνθετικό πολύ µαλακό υλικό, για να µην επιβαρύνει τους καρπούς των χεριών, µεγέθους 5, παιδικό. 
 
ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 132)  
Θα είναι σατέν κορδέλα, µήκους 6m, πλάτους 5cm σε µπασκέτα πλαστική 60cm. 
 
ΚΟΡΙΝΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 133)  
Θα είναι πλαστική, βάρους 160g, ύψους 45cm. 
 
ΜΠΑΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 134)  
Θα είναι ελαστική, διαµέτρου 16 cm - 19 cm, βάρους 210 - 220 gr. 
 
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 135)  
Θα είναι 3 διαστάσεων διαµέτρου 60, 70 και 80 cm. 
 
ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 136)  
Θα είναι µήκους 3 m, από πλεγµένο πολυπροπυλένιο 10 mm, διαφόρων χρωµάτων (κίτρινο, κόκκινο, µπλε, πράσινο) και θα έχουν 
πιστοποίηση F.I.G. 
 
ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 12” (Κωδικός: 137)  
Θα είναι µονοκόµµατα ανθεκτικά εµπόδια από PVC 12". 
 
ΠΛΙΝΘΙΟ ΞΥΛΙΝΟ (Κωδικός: 138)  
Θα είναι µεσαίου µεγέθους 0,90 Χ 1,10 m, µε 7 έδρες. 
 
ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ (Κωδικός: 139)  
Θα είναι ξύλινος, από δρυ ή οξιά, διαστάσεων 120 Χ 60 X 14 cm. 
 
ΚΩΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ (Κωδικός: 140)  
Θα είναι πλαστικοί 30 ή 50 cm. 
 
ΣΦΑΙΡΑ 600gr (Κωδικός: 141)  
Παιδική σφαίρα από βινύλιο, διαµέτρου 9 cm, βάρους 600 gr. 
 
∆ΙΣΚΟΣ ΡΙΨΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ (Κωδικός: 142)  
Θα είναι από καουτσούκ 1 kg. 
 
ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (Κωδικός: 143)  
Σετ 6 τεµαχίων. Θα είναι πλαστικές 30cm, σε διάφορους χρωµατισµούς. 
 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (Κωδικός: 144)  
Θα είναι στρώµατα γυµναστικής µε ενισχυµένες γωνίες, διαστάσεων 200x120x7cm, 
µε κάλυµµα Nylon. 
 
MINI ΤΕΡΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κωδικός: 145)  
Θα είναι πλαστικό µε δίχτυα, διαστάσεων 150 x 110 x 70 cm, εύκολo στη µεταφορά και συναρµολόγησή του. 
 
ΕΣΤΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κωδικός: 146)  
Θα είναι διαστάσεων 250 x 170 x 110 cm πτυσσόµενη ασφαλής, µε εύκολη τοποθέτηση και αποσύνθεση. Θα είναι εύκολη στη 
µεταφορά και συναρµολόγησή της. 
 
∆ΙΧΤΥ MINI ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κωδικός: 147)  
Θα είναι λευκό, πάχους 2mm, από πολυαιθυλένιο, µε µάτι 10 x 10 cm, 
διαστάσεων 3,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 m. 
 
ΜΠΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κωδικός: 149)  
Θα είναι µεγέθους 5, από υψηλής ποιότητας συνθετικό δέρµα. Θα είναι πιστοποιηµένη από τη FIFA, κατάλληλη για όλες τις 
καιρικές συνθήκες, για θερµοκρασία µέχρι -5ο C και θα έχει προστασία UV. 
 
∆ΙΧΤΥ ΤΕΝΙΣ (Κωδικός: 150)  
Θα είναι διπλό, από πολυαιθυλένιο 3,0mm µαύρο µε συρµατόσχοινο, από νήµα στριφτό διαστάσεων: 13,8mx0,99mx3mm 
 
EΣΤΙΑ MINI HANDBALL ( Κωδικός: 152)  
Θα είναι διαστάσεων 3 x 2 m, από µορφοσωλήνα σιδήρου. 
 
∆ΙΧΤΥΑ HANDBALL ( Κωδικός: 153)  
Θα είναι από στριφτό πολυαιθυλένιο, πάχους 3mm, πλάτους 3.05m, ύψους 2.13m, βάθους κάτω 1.23m, βάθους πάνω 1.23m, 
χρώµατος λευκού. 
 
MΠΑΛΑ MINI HANDBALL ( Κωδικός: 154)  
Mπάλα mini-handball, Νο 0, διαµέτρου Φ 45 cm, από γνήσιο δέρµα. 
 
MΠΑΛΑ HANDBALL ( Κωδικός: 155) 
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Θα είναι µεγέθους 3, διαµέτρου Φ 56 - 58 cm, από υλικό PU, µε ειδική επιφάνεια για σταθερό πιάσιµο. 
 
ΒΑΓΟΝΕΤΟ (ΤΡΟΛΕΪ) ΟΡΓΑΝΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) 
(Κωδικός: 156) 
Βαγονέτο (τρόλεϊ), για εύκολη ταξινόµηση και µεταφορά ειδών ψυχοκινητικής αγωγής - γυµναστικής (π.χ. κορίνες, µπάλες, 
στεφάνια κλπ.), µε τρία ράφια. Θα είναι ξύλινο, από µασίφ ξύλο (πχ. οξιά, δρυς κλπ.) Για την εύκολη µετακίνησή του θα φέρει 
κατάλληλη διαµόρφωση χειρολαβών, οι οποίες θα διαθέτουν και κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές για το πέρασµα των 
στεφανιών γυµναστικής. Επίσης θα διαθέτει ρόδες και οι ενδεικτικές διαστάσεις του (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) θα είναι 120 Χ 60 Χ 
90 cm. 
 
ΒΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 157)  
Τραµπάλα ισορροπίας από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος µέχρι 80 Kg), µε ειδική επίστρωση στην επιφάνεια της από 
υλικό που διεγείρει τα νεύρα των ποδιών. Θα έχει αντιολισθητικό σχεδιασµό για ασφαλή αιώρηση και ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος 
Χ πλάτος Χ ύψος) 60 Χ 25 Χ 20 cm. 
 
∆ΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 158)  
∆ίσκος περιστροφής και ισορροπίας, πάνω στον οποίο τα παιδιά ασκούνται, όρθια ή καθισµένα, για έλεγχο κίνησης, ισορροπίας 
και περιστροφής. Ο δίσκος θα έχει αντιολισθητικό σχεδιασµό, θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε 
βάρος µέχρι 60 Kg), θα φέρει ενσωµατωµένες, στην περίµετρό του, τέσσερις χειρολαβές και θα έχει διάµετρο περί τα 80 cm, έτσι 
ώστε να επιτρέπει και την ταυτόχρονη άσκηση δύο παιδιών. 
 
∆ΟΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 159)  
Οι δοκοί ισορροπίας εδράζονται πάνω σε κατάλληλα τούβλα ψυχοκινητικής αγωγής, έτσι ώστε να δηµιουργούνται διαδροµές 
ισορροπίας. Θα είναι κατασκευασµένες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος µέχρι και 80 kg) και θα έχουν ενδεικτικές 
διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος) 80 X 12 cm. 
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 160)  
Πλατφόρµα ισορροπίας, πάνω στον οποία τα παιδιά ασκούνται, όρθια ή καθισµένα, για έλεγχο κίνησης και ισορροπίας. Το σώµα 
της πλατφόρµας θα είναι κατασκευασµένο από µασίφ ξύλο (αντοχή σε βάρος µέχρι 80 Kg) και η επιφάνεια της θα είναι από µοκέτα 
µε κατάλληλη αντιολισθηρή διαµόρφωση. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 100 Χ 70 Χ 20 cm, έτσι 
ώστε να επιτρέπει και την ταυτόχρονη άσκηση δύο παιδιών. 
 
ΤΟΥΒΛΑ (BLOCKS) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 161)  
Τούβλα ισορροπίας (ευθεία και καµπύλα) που συνδέονται µεταξύ τους (συρταρώνουν), κατά µήκος, µε ασφάλεια, για τη δηµιουργία 
διαδροµών ισορροπίας. Θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό  
(αντοχή σε βάρος µέχρι και 80 kg), µε ειδική αντιολισθητική επιφάνεια βάδισης. Θα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ 
ύψος), τα µεν ευθύγραµµα 25Χ16Χ13 cm, τα δε καµπύλα 22 (µήκος εσωτερικής καµπύλης) Χ16 Χ 13 cm. 
 
ΤΟΥΒΛΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Κωδικός: 162)  
Τούβλα που χρησιµοποιούνται για την έδραση των δοκών ισορροπίας. Θα είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 
(αντοχή σε βάρος µέχρι και 80 kg) και θα έχουν ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 36 Χ 14,5 Χ 10 cm. Η 
σταθεροποίηση τους µε το δάπεδο ή µεταξύ τους (καθ’ ύψος) επιτυγχάνεται µε πλαστικές βεντούζες και ράβδους, που 
προσαρµόζονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές της επιφάνειάς τους. 
 
ΘΟΛΟΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (Κωδικός: 163)  
Αποτελείται από κυκλική βάση και θόλο µορφής ηµισφαιρίου. Ο θόλος φέρει σε όλη την επιφάνειά του κατάλληλα διαµορφωµένες 
εσοχές για τα πόδια και τα χέρια των παιδιών, έτσι ώστε να επιτρέπει την αναρρίχησή τους µέχρι την κορυφή όπου υπάρχει 
κατάλληλο άνοιγµα για την είσοδο των παιδιών. Αντίστοιχο άνοιγµα υπάρχει και στη βάση του θόλου για την έξοδο των παιδιών. 
Όλα τα τµήµατα του παιχνιδιού θα είναι κατασκευασµένα από πλαστικό υλικό (PVC), άκαυστο. Θα συνοδεύεται από τρόµπα διπλής 
ενέργειας για εύκολο και γρήγορο στήσιµο. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι: 
• ∆ιάµετρος: 215 cm  
• Ύψος: 140 cm  
 
ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟ (Κωδικός: 164)  
Τούνελ ψυχοκινητικής αγωγής που χρησιµοποιείται αυτόνοµα ή εντάσσεται ως µέρος σε µια συνολική διαδροµή µαζί µε άλλα 
όργανα ασκήσεων. Έχει ισχυρό µεταλλικό σκελετό και διαφανές πλέγµα στην επάνω πλευρά για εύκολη παρακολούθηση των 
παιδιών κατά τη διάρκεια της άσκησης. Θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις:  
• ∆ιάµετρος: 55cm  
• Μήκος 160cm  
 
ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟ (Κωδικός: 165)  
Ως ανωτέρω αλλά µε µεγαλύτερο µήκος και δυνατότητα διαδροµής ζικ-ζακ. Θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 
• ∆ιάµετρος: 55cm  
• Μήκος: 280 cm  
 
ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (Κωδικός: 166)  
Μπαλάκια αφής, ενδεικτικής διαµέτρου 7 cm, από πλαστικό υλικό, τα οποία συµπιέζονται και οδηγούν σε κίνηση τα µικρότερα 
µπαλάκια που περιέχουν στο εσωτερικό τους. 
 
ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΣ (Κωδικός: 167)  
Μπαλάκια αφής, ενδεικτικής διαµέτρου 7 cm, από πλαστικό υλικό, τα οποία συµπιέζονται και παράγουν φως. 
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ΜΠΑΛΕΣ ΑΝΑΠΗ∆ΗΣΗΣ (Κωδικός: 168)  
Μπάλες αναπήδησης από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος µέχρι 150 kg). 
Θα έχουν τα ακόλουθα ενδεικτικά µεγέθη: 
• ∆ιάµετρος: 45 cm (κατάλληλη για ηλικίες από 3 ετών και ύψος έως 1,54 m)  
• ∆ιάµετρος: 55 cm (κατάλληλη για ηλικίες από 6 ετών και ύψος από 1,55 έως 
1,69 m)  
• ∆ιάµετρος: 66 cm (κατάλληλη για ηλικίες από 9 ετών και ύψος από 1,70 έως 
1,85 m)  
 
ΜΠΑΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΑ (Κωδικός: 169)  
Πλαστικές µπάλες µε διάφορα σχέδια, για καθηµερινό παιχνίδι, ενδεικτικής διαµέτρου 23 cm. 
 
ΜΠΑΛΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ (Κωδικός: 170)  
Μπάλες εκγύµνασης τύπου «medicine», από συνθετικό καουτσούκ, βάρους 1, 2, και 3 kg. 
 
ΜΠΑΛΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ (Κωδικός: 171)  
Μπάλες εκγύµνασης τύπου «medicine», από συνθετικό καουτσούκ, βάρους 1,2 και 3 kg, δεµένες σταθερά µε σχοινί, συνολικού 
µήκους περί τα 90 cm, σε µορφή βρόχου. 
 
ΜΠΑΛΕΣ ΑΦΗΣ (Κωδικός: 172)  
Μπάλες αφής, από πλαστικό υλικό, διαµέτρου 12 cm, µε ανάγλυφη επιφάνεια, για ασκήσεις επανόρθωσης ή ανάπτυξης της 
αίσθησης της αφής. 
 
ΜΠΑΛΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ (Κωδικός: 173)  
Μπάλα γυµναστικής, από ανθεκτικό πλαστικό (αντοχή σε βάρος µέχρι 150 kg), διαµέτρου 65 cm, µε ειδική ανάγλυφη επιφάνεια, για 
ασκήσεις επανόρθωσης της αίσθησης της αφής σε όλο το σώµα. 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΒΑ∆ΙΣΗΣ (Κωδικός: 174)  
Παράλληλες µπάρες για εκπαίδευση των παιδιών στη βάδιση. Οι µπάρες θα είναι µεταλλικές, επενδεδυµένες µε αντιολισθητικό 
πλαστικό, και η βάση τους θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα. Θα αναδιπλώνουν για ευκολότερη αποθήκευση και θα 
προσαρµόζονται καθ’ ύψος. Οι ενδεικτικές διαστάσεις τους, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά, θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ 
ύψος) 186 Χ 36 Χ 40 - 65 cm. 
 
BEANO SWING (Κωδικός: 179)  
Κούνια σε σχήµα «κολοκύθας». Θα αποτελείται στο εσωτερικό της από µικτά µπαλάκια πολυστυρενίου µε επένδυση εξωτερικά 
από αδιάβροχο πολύχρωµο ύφασµα από νάιλον πλέγµα. Στην κορυφή της θα διαθέτει πολυεστερικό σχοινί µε µεταλλικό γάντζο. 
Θα είναι απόλυτα συµβατή µε την εξάρτηση για κούνιες sensory. 
Θα είναι διαµέτρου 90 cm, µε µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο 90 kg. 
 
ΚΟΥΝΙΑ ΡΟΛΟ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) - (Κωδικός: 181)  
Το ρολό θα αποτελείται από υψηλής πυκνότητας αφρολέξ µε επένδυση από υψηλής ποιότητας βινύλιο. Στην κορυφή θα διαθέτει 
µεταλλικό γάντζο µε ασφάλεια και εύκολη απασφάλιση, απόλυτα συµβατό µε την εξάρτηση για κούνιες sensory. Θα έχει µήκος 150 
cm και διάµετρο 30cm. 
 
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΚΑΛΑ (Κωδικός: 183)  
Σκάλα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας µε επένδυση από υψηλής ποιότητας και αντοχής βινύλιο (PVC), αδιάβροχο, µη 
τοξικό, ίδιο µε αυτό των στρωµάτων επένδυσης του πατώµατος και των τοίχων. Θα διατίθεται σε ποικιλία χρωµάτων ώστε να 
µπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιλογή. Θα έχει 5 σκαλοπάτια και διαστάσεις 145cm x 72.5cm µε ύψος 72,5cm . 
 
ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ (Κωδικός: 185)  
Η πισίνα θα έχει ξύλινο σκελετό στο εσωτερικό της, επικαλυµµένο µε αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επένδυση από 
υψηλής ποιότητας και αντοχής βινύλιο (PVC), αδιάβροχο, µη τοξικό, ίδιο µε αυτό των στρωµάτων επένδυσης του πατώµατος και 
των τοίχων. Θα διατίθεται σε ποικιλία χρωµάτων ώστε να µπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιλογή. Η γωνιακή πισίνα θα αποτελείται 
από 2 συναρµολογούµενες πλευρές µε ξύλινες ενώσεις στο πλάι και όχι Velcro, για µεγαλύτερη σταθερότητα. Η γωνία της θα 
τοποθετείται πλάι στα στρώµατα του τοίχου ώστε να ολοκληρώνεται το τετράγωνο της πισίνας και να συγκρατούνται τα µπαλάκια 
στο εσωτερικό της. Η κάθε πλευρά της θα έχει µήκος 145cm και ύψους 72,5cm. Θα περιλαµβάνονται 2000 µπαλάκια των 7,5cm. 
 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ (Κωδικός: 186)  
Η πισίνα θα έχει ξύλινο σκελετό στο εσωτερικό της, επικαλυµµένο µε αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επένδυση από 
υψηλής ποιότητας και αντοχής βινύλιο (PVC), αδιάβροχο, µη τοξικό, ίδιο µε αυτό των στρωµάτων επένδυσης του  
πατώµατος και των τοίχων. Θα διατίθεται σε ποικιλία χρωµάτων ώστε να µπορεί να γίνει οποιαδήποτε επιλογή. Η πισίνα θα 
αποτελείται από 4 συναρµολογούµενες πλευρές µε ξύλινες ενώσεις στο πλάι και όχι Velcro, για µεγαλύτερη σταθερότητα και θα 
στέκεται αυτόνοµα στο χώρο. Θα είναι τετράγωνη πλευράς 145cm και ύψους 72,5cm. Θα περιλαµβάνονται 2000 µπαλάκια των 
7,5cm. 
 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 189)  
Τα στρώµατα του δαπέδου, θα είναι από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας και θα διαθέτουν επαναφορά στην 
αρχική τους θέση µετά από την όποια άσκηση πίεσης. Η επένδυσή τους θα είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο µη τοξικό υλικό (PVC) 
σε διάφορα χρώµατα κατ΄ επιλογή. Το πάχος των στρωµάτων θα είναι 10 cm για άνεση και αποφυγή τυχόν τραυµατισµών. Τα 
στρώµατα θα προσφέρονται σε τετραγωνικά µέτρα ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε δωµατίου sensory. 
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ (Κωδικός: 190)  
Τα στρώµατα του τοίχου θα είναι από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας και θα διαθέτουν επαναφορά στην 
αρχική τους θέση µετά από την όποια άσκηση πίεσης. Η επένδυσή τους θα είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο µη τοξικό υλικό (PVC) 
σε διάφορα χρώµατα κατ’ επιλογή. Το πάχος των στρωµάτων θα είναι 10 cm για άνεση και αποφυγή τυχόν τραυµατισµών. Το 
ύψος των στρωµάτων θα ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες του δωµατίου. Τα στρώµατα θα προσφέρονται σε τετραγωνικά µέτρα 
ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε δωµατίου sensory. Για την προσαρµογή των στρωµάτων το ύψος του δωµατίου δεν θα είναι 
χαµηλότερο από 1,45 m. 
 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΟ∆ΕΣ (Κωδικός: 191)  
Ο σκελετός και τα πιρούνια του θα είναι ατσάλινα. Η διάµετρος των τροχών του θα είναι 14’’ , θα φέρει βοηθητικές ρόδες και θα έχει 
καλυµµένη την αλυσίδα. Τα φρένα του θα είναι εξωτερικά. Θα έχει µαλακή σέλα, µε σιλικόνη και θα φέρει χερούλι σ' αυτήν. Ο 
σκελετός και ο εξοπλισµός του θα έχουν εγγύηση 2 και 1 έτους αντίστοιχα. 
 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ (Κωδικός: 193)  
Λάστιχα φυσιοθεραπείας των χεριών από πλαστικό υλικό, τύπου ελαστικής ταινίας, 
µε κλιµακούµενο βαθµό αντίστασης από ελαφρό έως extra super δυνατό. 
 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ (Κωδικός: 194)  
Ελαστικοί σωλήνες φυσιοθεραπείας για την άσκηση των χεριών, από πλαστικό υλικό, µε κλιµακούµενο βαθµό αντίστασης από 
ελαφρό έως super δυνατό. 
 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΡΙΟΥ (Κωδικός: 195)  
Ελατήριο χεριού µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση λαβών από συνθετικό πλαστικό, µε ενσωµατωµένο µετρητή, για την άσκηση 
των καρπών. 
 
∆ΙΧΤΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΠΟΥ, ΧΕΡΙΟΥ, ∆ΑΚΤΥΛΩΝ (Κωδικός: 196)  
∆ίχτυ εξάσκησης χεριών µικρό (junior) από ανθεκτικό πλαστικό, σε τρεις διαφορετικές βαθµίδες σκληρότητας (µέτριο, σκληρό και 
πολύ σκληρό). 
 
ΒΑΣΗ ΑΦΗΣ (Κωδικός: 197)  
Ξύλινη βάση από µασίφ ξύλο, που έχει 10 θέσεις µε ανάγλυφες επιφάνειες αφής και 10 κυλίνδρους µε διαφορετική επιφάνεια για να 
κάνουν τα παιδιά την αντιστοίχηση και να εξασκούν την αίσθηση της αφής. 
 
ΜΠΑΛΕΣ BOCCIA (Κωδικός: 198)  
Μπάλες για το άθληµα boccia (σετ). Το σετ περιλαµβάνει 13 µπάλες (6 µπλε, 6 
κόκκινες και 1 άσπρη µπάλα στόχο). Όλες οι µπάλες θα είναι από συνθετικό δέρµα 
υψηλής ποιότητας και αντοχής και εσωτερικά θα περιέχουν πλαστικό κοκκώδες  
υλικό. Θα έχουν περιφέρεια µήκους 270 mm (± 8 mm) και βάρος 275 gr (± 12 gr). Θα διατίθενται σε τρεις κατηγορίες σκληρότητας 
(µαλακή, µεσαία, σκληρή). Η αποθήκευση και η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλη τσάντα, η οποία θα περιλαµβάνεται στο 
σετ. 

 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ (Κωδικός: 300)  
Το αναπηρικό αµαξίδιο θα είναι χειροκίνητο, αυτοκινούµενο και πτυσσόµενο (ελαφρού τύπου). Θα έχει βάρος έως 17 Kg max (µαζί 
µε τους οπίσθιους τροχούς) και µεγάλη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.  
Ο σκελετός του θα είναι από χυτό αλουµίνιο, µε τις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, συγκολλήσεις. Οι υπάρχουσες συγκολλήσεις θα 
είναι αφανείς. Θα έχει τροχούς συµπαγείς από ανθεκτική πολυουρεθάνη, δύο (2) µεγάλους (οπίσθιους), διαµέτρου Φ 60 cm 
περίπου και δύο (2) µικρούς εµπρός, διαµέτρου Φ 20 cm περίπου . Οι οπίσθιοι τροχοί θα είναι προσθαφαιρούµενοι, µε απλό και 
εύκολο τρόπο αλλά θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια.  
Οι δύο εµπρός τροχοί θα είναι περιστρεφόµενοι περί άξονα Φ 12 mm περίπου, µε 
ρουλεµάν κλειστού τύπου. Προβλέπονται τέσσερις (4) κατ’ ελάχιστον διαφορετικές θέσεις – σηµεία προσαρµογής των πίσω 
τροχών, για ορθολογική ρύθµιση του κέντρου βάρους, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χρήστη. 
Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν φρένα τα οποία θα έχει την δυνατότητα να τα χειρίζεται και ο χρήστης. 
Οι βραχίονες (µπράτσα), από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη, θα είναι αποσπώµενοι, µε µηχανισµό ασφάλειας, και θα έχουν την 
δυνατότητα αναδίπλωσης, για την εύκολη µετακίνηση του χρήστη από/προς το αµαξίδιο.  
Tα υποπόδια (2 τεµάχια), για την εύκολη χρήση και πρόσβαση του χρήστη, θα είναι αναδιπλούµενα, προσθαφαιρούµενα, 
περιστρεφόµενα και θα έχουν την δυνατότητα ρύθµισης του ύψους τους και της κλίσης τους. Θα είναι µεταλλικής κατασκευής (π.χ. 
αλουµίνιο), µε πλαστικά αντιολισθητικά πατήµατα σε όλη την πάνω επιφάνειά τους, στην περίπτωση που η ίδια η επιφάνεια του 
υποποδίου δεν έχει αντιολισθητικά χαρακτηριστικά. Tα υποπόδια θα διαθέτουν ιµάντες σταθεροποίησης άκρου ποδιού.  
Το αµαξίδιο θα έχει µηχανισµό αποφυγής ανατροπής (anti-tip). To αµαξίδιο θα φέρει προσθαφαιρούµενη ζώνη ασφαλείας, καθώς 
και προσθαφαιρούµενο διαχωριστικό οδιών (προσαγωγών) ρυθµιζόµενου βάθους. 
Οι βασικές διαστάσεις του αµαξιδίου θα είναι οι ακόλουθες: 
• Πλάτος καθίσµατος (έδρας):  

� Για το ∆ηµοτικό: 37 cm (ανοχή ± 2 cm).  
� Για το Γυµνάσιο - Λύκειο: 40 cm (ανοχή ± 2 cm).  

• Βάθος καθίσµατος (έδρας):  
� Για το ∆ηµοτικό: 42 cm κατ’ ελάχιστον  
� Για το Γυµνάσιο - Λύκειο: 42 cm κατ’ ελάχιστον.  

Η έδρα και η πλάτη του αµαξιδίου θα είναι κατασκευασµένες από ανθεκτικό και εύκολα καθαριζόµενο, άφλεκτο πλαστικοποιηµένο, 
αδιάβροχο ύφασµα µε εσωτερικό ενισχυτικό συνθετικό υπόστρωµα, µεγάλης αντοχής και στήριξης.  
Τα επιθυµητά χρώµατα του αµαξιδίου θα είναι τα εξής:  
• Για το µεταλλικό σκελετό: µπλε σκούρο, πράσινο σκούρο, γκρι σκούρο,   
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µπορντό σκούρο.  
• Για την ταπετσαρία έδρας – πλάτης: µαύρο, µπλε σκούρο. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (Κωδικός: 301)  
Το ειδικό κάθισµα θα είναι λειτουργικό, εργονοµικού σχεδιασµού ρυθµιζόµενου 
ύψους. Η κατασκευή του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική. Το κάθισµα θα είναι 
τροχήλατο µε 4 περιστρεφόµενες ρόδες µε φρένα.  
Οι κύριες διαστάσεις του καθίσµατος θα είναι οι ακόλουθες: 
• Ύψος καθίσµατος (έδρας): µεταβαλλόµενο από 40 cm min έως 65 cm max.  
• Πλάτος καθίσµατος (έδρας):   

� Για το ∆ηµοτικό: 36 cm (ανοχή ± 2 cm)  
� Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 40 cm (ανοχή ± 3 cm)  

• Βάθος καθίσµατος (έδρας):  
� Για το ∆ηµοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 cm)  
� Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 43 cm (ανοχή ± 3 cm)  

• Ύψος πλάτης:  
� Για το ∆ηµοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 cm)  
� Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 44 cm (ανοχή ± 2 cm)   

• Πρόσθετη επέκταση πλάτης (προσκέφαλο):  
� Για το ∆ηµοτικό: 36 X 19 X 4 (πλάτος Χ ύψος Χ πάχος) cm  
� Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 38 Χ 19 Χ 4 (πλάτος Χ ύψος Χ πάχος) cm  

Θα διαθέτει υποπόδια, τα οποία θα είναι προσθαφαιρούµενα, ρυθµιζόµενου ύψους, µε ιµάντες σταθεροποίησης άκρου πόδα και 
αντιολισθητικά πατήµατα σε όλη τη πάνω επιφάνειά τους.  
Θα έχει προσθαφαιρούµενο διαχωριστικό ποδιών (προσαγωγών), το οποίο θα ρυθµίζεται ως προς το βάθος του και δύο (2) 
πελότες πλευρικής στήριξης κορµού, ρυθµιζόµενους καθ’ ύψος και µέσα – έξω πλευρικά.  
Θα διαθέτει µεταλλικούς βραχίονες (µπράτσα), ρυθµιζόµενου ύψους, στο πάνω µέρος των οποίων, και στην επαφή τους µε τους 
βραχίονες του χρήστη, θα είναι επενδεδυµένοι εξ ολοκλήρου µε ανθεκτικό υλικό (π.χ. ηµίσκληρη πολυουρεθάνη τύπου 
INTEGRAL). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην µορφή τους, για αποφυγή φθορών και τραυµατισµών. Θα έχει σκελετό από κόντρα 
πλακέ πάχους 10mm κατ’ ελάχιστον, ανατοµικού σχεδιασµού, στρώµα αφρώδους πλαστικού πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστον και 
επικάλυψη πλαστικού δέρµατος αρίστης ποιότητας πάχους 1 mm κατ’ ελάχιστον. Τα υλικά της έδρας, πλάτης και βραχιόνων θα 
είναι ανθεκτικά στη χρήση, την τριβή και στα σκασίµατα.  
Το κάθισµα θα έχει τα ακόλουθα χρώµατα: 
• Χρώµα σκελετού :Το Νο:3003 ή το 5003 ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου RAL  
• Χρώµα ταπετσαρίας µαύρο ή µπλε σκούρο  

 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ (Κωδικός: 302)  
Το θρανίο θα είναι ειδικά κατασκευασµένο για την εκπαιδευτική δραστηριότητα των µαθητών µε κινητικές δυσκολίες. Θα είναι 
συναρµολογούµενο και η κατασκευή του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική. Τα κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η ρύθµιση του ύψους 
και οι κλίσεις της πινακίδας. Η πινακίδα εργασίας µε εργονοµική εγκοπή για το σώµα, θα είναι από µοριοσανίδα τύπου Ε1 
(οικολογική) πάχους 18 mm, κατ’ ελάχιστον, µε αµφίπλευρη επικάλυψη πλαστικού φύλλου (µελαµίνη) πάχους 1,2 mm. έκαστο, 
µεγάλης αντοχής στην φθορά, στην τριβή, σε γρατζουνίσµατα, καψίµατα και θερµότητα. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας θα είναι :  
• Μήκος: 75 cm (± 5 cm)  
• Πλάτος: 63 cm. (± 3 cm)  
Στα σόκορα, στις τρεις (3) πλευρές, θα τοποθετηθεί µπορντούρα που θα προεξέχει της επιφάνειας της πινακίδας κατά 2 cm 
τουλάχιστον, για την συγκράτηση των αντικειµένων. Στο σόκορο της τέταρτης πλευράς (µε την εργονοµική εγκοπή για το σώµα) θα 
τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ P.V.C., πάχους 3mm µε στρογγυλεµένες ακµές. Στην επιφάνεια της πινακίδας, στην πλευρά προς 
την µεριά του χρήστη, θα έχει εγκοπή ή οπές για την τοποθέτηση µπάρας στην οποία θα στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό όταν το 
θρανίο θα είναι σε κλίση. Οι τέσσερις γωνίες της πινακίδας θα στρογγυλευτούν (µε ακτίνα καµπυλότητας 3 cm περίπου).  
Η βάση του θρανίου θα είναι µεταλλική. Τα µεταλλικά στοιχεία του θρανίου θα βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, στους 
180-200 CO, µε εποξειδική πούδρα (epoxy polyester). Θα προηγηθεί απολίπανση και φωσφάτωση. Η βαφή θα έχει οµοιόµορφο 
και άριστο φινίρισµα και ιδιαίτερα µεγάλη επιφανειακή σκληρότητα. 
Θα διαθέτει εύχρηστο και απλό µηχανισµό ρύθµισης του ύψους της πινακίδας (από: 55 cm min. έως 95 cm max.), ο οποίος όµως 
θα εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα της κατασκευής. Επίσης, θα έχει µηχανισµό για την ρύθµιση της κλίσης της 
πινακίδας µε τα ίδια ως άνω χαρακτηριστικά.  
Για τη σωστή έδραση του θρανίου, στο κάτω µέρος του µεταλλικού σκελετού και στην επαφή του µε το δάπεδο, θα υπάρχουν 
τέσσερις (4) µεταλλικοί ρεγουλατόροι, µε κάλυµµα από ισχυρό πλαστικό, ανθεκτικό στις καταπονήσεις. Σε όλες τις ελεύθερες 
απολήξεις των µεταλλικών στοιχείων θα τοποθετηθούν πλαστικές τάπες.  
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε τα διάφορα εξαρτήµατα του θρανίου να µην εµποδίζουν την επαφή του µαθητή µε την επιφάνεια 
εργασίας. Επίσης, η βάση του θρανίου θα έχει ελεύθερο χώρο ώστε να µπορεί να µπαίνει το αµαξίδιο ή το ειδικό κάθισµα χωρίς να 
συναντά κανένα εµπόδιο. 
Το θρανίο θα έχει τα ακόλουθα χρώµατα: 
• Χρώµα σκελετού: Το Νο 3003 ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου RAL  
• Χρώµα πινακίδας: Το Νο 2262 ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου της  
 
PURICELI ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΕΤΡΑΠΟ∆Ο (Κωδικός: 303)  
Αποτελείται από ένα κεντρικό κάθετο κορµό δύο (2) τµηµάτων.  
Το πάνω τµήµα του κορµού αυτού κατασκευάζεται από σωλήνα αλουµινίου Φ23 mm περίπου και πάχους σωλήνα 1,5 mm κατ’ 
ελάχιστον, στον οποίο προσαρµόζεται χειρολαβή τύπου universal (αµφιδέξια), κλειστού τύπου, από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό. 
Το κάτω τµήµα του αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα Φ 19 mm περίπου (πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε το πάνω τµήµα, στο  
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οποίο θα εισέρχεται για την εξασφάλιση της ρύθµισης του ύψους) και πάχους 1,25 mm κατ’ ελάχιστον. Θα καταλήγει σε τέσσερα 
(4) χαλύβδινα πόδια, µε τα ίδια ως άνω µεγέθη, στο κάτω µέρος των οποίων θα υπάρχουν πλαστικά πέλµατα, για τη σταθερή και 
αντιολισθητική επαφή µε το δάπεδο.  
Η διάταξη των ποδιών αυτών (η µεταξύ τους απόσταση στο επίπεδο επαφής τους µε το δάπεδο θα είναι 23 cm περίπου για το 
∆ηµοτικό και 26 cm περίπου για το Γυµνάσιο – Λύκειο) θα υποβοηθεί τη βάδιση και θα εξασφαλίζει ισορροπία στον χρήστη χωρίς 
να προκαλεί οποιαδήποτε προβλήµατα σ’ αυτόν. Θα δίδει επίσης τη δυνατότητα στο µπαστούνι για χρήση από την δεξιά ή 
αριστερή πλευρά.  
Οι συγκολλήσεις, όπου απαιτούνται, θα είναι συνεχείς, οµοιόµορφες και ισοπαχείς.  
Ο µηχανισµός, ο οποίος θα επιτρέπει την αυξοµείωση του ύψους, θα είναι απλός, εύκολος στη χρήση και θα εξασφαλίζει την 
απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα της κατασκευής. 
 
Τα µεταλλικά στοιχεία θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή. 
Το ύψος του µπαστουνιού (από το δάπεδο έως τη χειρολαβή) θα είναι: 
• Για το ∆ηµοτικό: από 50 cm έως 65 cm (± 10%)  
• Για το Γυµνάσιο - Λύκειο: από 60 cm έως 75 cm (± 
10%) Το βάρος του µπαστουνιού θα είναι:  
• Για το ∆ηµοτικό: έως 800 gr (± 10%)  
• Για το Γυµνάσιο - Λύκειο: έως 1100 gr (± 10%)  

 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ) - (Κωδικός: 304)  
O ορθοστάτης θα είναι λειτουργικός, ρυθµιζόµενου ύψους. Η κατασκευή του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική και θα παρέχει πλήρη 
ασφάλεια στον χρήστη. Θα είναι τροχήλατος (όχι αυτοκινούµενος), µε φρένα και στους τέσσερις (4) τροχούς.  
Επισηµαίνεται ότι ο ορθοστάτης που προορίζεται για παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου θα πρέπει να εξυπηρετεί άτοµα βάρους έως 100 
Kg. Θα έχει την δυνατότητα ανάκλησης, µε ειδικό µηχανισµό ρύθµισης της κλίσης, από 
την όρθια θέση του χρήστη έως κλίση 45 - 50ο. 
Θα διαθέτει οπίσθιο σύστηµα συγκράτησης της περιφέρειας (στην όρθια θέση)  
καθώς και συστήµατα για την στήριξη (µε πελότες) του θώρακος, της λεκάνης και των γονάτων. 
Στην περίπτωση που οι πελότες στήριξης των γονάτων δεν εξασφαλίζουν και το διαχωρισµό 
των σκελών, ο ορθοστάτης θα διαθέτει και ρυθµιζόµενο διαχωριστικό σκελών. 
Όλα τα ανωτέρω συστήµατα θα είναι προσθαφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα σε βάθος, πλάτος, ύψος και µε περιστροφή. 
Θα έχει σύστηµα ρυθµιζόµενο συγκράτησης άκρου πόδα µε πέλµατα και ιµάντες συγκράτησης (ρύθµιση καθ’ ύψος, 
πλάτος, εµπρός και πίσω).  
Οι ρυθµίσεις του µεταλλικού σκελετού θα διαθέτουν συστήµατα ασφαλείας. Για την 
εργοθεραπεία των µαθητών θα υπάρχει πινακίδα εργασίας ενδεικτικών  
διαστάσεων 50Χ70 cm περίπου, ξύλινη, πάχους 10 mm κατ’ ελάχιστον, εργονοµική µε εσοχή. Η πινακίδα θα είναι από µοριοσανίδα 
τύπου Ε1 (οικολογική), µε αµφίπλευρη επικάλυψη πλαστικού φύλλου (µελαµίνη) πάχους 1,2 mm έκαστο, µεγάλης αντοχής στην 
φθορά, την τριβή και σε καψίµατα. Θα είναι προσθαφαιρούµενη και θα ρυθµίζεται σε ύψος, εµπρός και πίσω. 
Στα σόκορα του τραπεζιού, στις τρεις (3) πλευρές, θα τοποθετηθεί µπορντούρα που θα προεξέχει κατά 2 cm περίπου της 
επιφανείας της πινακίδας για την συγκράτηση των αντικειµένων. Στο σόκορο της τέταρτης πλευράς (προς την µεριά του χρήστη) θα 
τοποθετηθεί P.V.C. πάχους 3 mm.  
Το ύψος του τραπεζιού θα είναι µεταβαλλόµενο, ως ακολούθως (από το υποπόδιο 
έως την επιφάνεια του τραπεζιού):  
• Για το ∆ηµοτικό: από 65 cm έως 100 cm (ανοχή ± 10%)   
• Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ: από 95 cm έως 120 cm (ανοχή ± 10%)  

 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) - ΠΡΟΣΘΙΟΣ (Κωδικός: 305)  
O περιπατητήρας θα είναι µεταλλικής κατασκευής, τροχήλατος, πτυσσόµενος, ρυθµιζόµενου ύψους. Η κατασκευή του θα είναι 
στιβαρή, ανθεκτική σε καταπονήσεις και θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στον χρήστη.  
Θα είναι κατασκευασµένος από σωληνωτό, χρωµιωµένο ή βαµµένο (µε ηλεκτροστατική βαφή), µέταλλο ή από αλουµίνιο ή κράµα 
αλουµινίου, θα είναι ελαφρύς και θα κλείνει µε εύκολο και απλό αλλά απόλυτα ασφαλή τρόπο. 
Θα έχει τέσσερις (4) συµπαγείς τροχούς, διαµέτρου 15-20 cm περίπου, για κίνηση µόνο προς τα εµπρός. Οι δύο (2) εµπρόσθιοι 
τροχοί θα είναι περιστρεφόµενοι ενώ οι δύο (2) οπίσθιοι θα είναι σταθεροί και θα διαθέτουν φρένα µε µηχανισµό αυξοµειούµενης 
πέδησης (φρεναρίσµατος), για την επίτευξη της επιθυµητής επιβράδυνσης της κίνησης. 
Οι βασικές διαστάσεις του περιπατητήρα θα έχουν ως εξής (µε αποκλίσεις ± 10%): 
• Ρυθµιζόµενο ύψος (από δάπεδο έως χειρολαβές):  

� ∆ηµοτικό: από 55cm έως 75 cm  
� Γυµνάσιο - Λύκειο: από 65cm έως 90 cm  

• Απόσταση µεταξύ χειρολαβών  
� ∆ηµοτικό : 40cm   

� Γυµνάσιο - Λύκειο: 45cm  
• Συνολικό πλάτος:  

� ∆ηµοτικό: 60cm  
� Γυµνάσιο - Λύκειο: 65cm  

Το βάρος του περιπατητήρα θα είναι max 8 kg για το ∆ηµοτικό και max 10 kg για το Γυµνάσιο - Λύκειο. 
 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) – ΟΠΙΣΘΙΟΣ (Κωδικός: 306)  
Η όλη δοµή, µορφή και κατασκευή του οπίσθιου περιπατητήρα, θα δίνει την δυνατότητα της στήριξης του χρήστη στο πίσω µέρος 
του σώµατος (τα στηρίγµατα θα είναι πίσω από το σώµα). Θα διαθέτει, επιπλέον, προσθαφαιρούµενα στηρίγµατα των βραχιόνων, 
ρυθµιζόµενου ύψους και βάθους, µε τις αντίστοιχες χειρολαβές. Κατά τα λοιπά θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τον 
πρόσθιο περιπατητήρα.  
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Κωδικός: 311)  
Ειδικό ηλεκτρικό ποδήλατο ενεργοπαθητικής άσκησης άνω και κάτω άκρων για παιδιά µε πολύ σοβαρά κινητικά προβλήµατα 
(ηµιπληγία, τετραπληγία). Θα είναι µεταλλικής κατασκευής µε ρυθµιζόµενη ακτίνα περιστροφής των πεταλίων, µε ειδικό 
ενσωµατωµένο αντισπασµικό κοντρόλ για έλεγχο της σπαστικότητας, µεγάλη έγχρωµη οθόνη µε ενδείξεις λειτουργίας όπως η 
ταχύτητα, ο χρόνος άσκησης, η κατεύθυνση περιστροφής και η αντίσταση, µε φωνητική εντολή στοπ για ακινητοποίηση της 
λειτουργίας των άνω άκρων σε περίπτωση ανάγκης, µε έλεγχο σφυγµού, συµµετρική απεικόνιση αριστερά και δεξιά µε «ράβδους» 
ή «δρόµο» βιολογικής ανάδρασης, παθητική απεικόνιση της αντίστασης/ακαµψίας των κάτω άκρων και αξιολόγηση της άσκησης 
στο τέλος. 

 
WC AMEA (Κωδικός: 312)  
Πλήρες σετ ΑΜΕΑ που θα περιλαµβάνει:  
• Λεκάνη Χαµηλής Πίεσης, από πορσελάνη υψηλής ποιότητας, µε χειριστήριο καζανακίου ειδικό για ΑΜΕΑ, µε βραχίονα δεξιά ή 
αριστερά του και όχι πιεστικό κοµβίο πάνω σαυτό. Το καζανάκι θα ενώνεται µε τη λεκάνη, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώµα για 
λόγους αντοχής. Η λεκάνη θα έχει ύψος 48cm και η οριζόντια προβολή της, µαζί µε το καζανάκι, θα είναι 75cm. To κάθισµά της θα 
είναι από πλαστικό υψηλής αντοχής.   
• 4 Κατακόρυφες Σταθερές Λαβές, 2 για το νιπτήρα και 2 για τη λεκάνη, µήκους 70 cm η καθεµία, και 2 Λαβές Ανακλινόµενες, για τη 
λεκάνη, από τις οποίες η µία θα φέρει τη χαρτοθήκη, µήκους 75-80cm. Οι λαβές θα έχουν διάµετρο 30-35 cm, θα είναι από 
αλουµίνιο επενδεδυµένο εξωτερικά µε πολυεστερικό υλικό, χρώµατος άσπρου, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχουν δυνατότητα 
υποστήριξης βάρους 200 kg. Οι λαβές θα επικολλώνται απευθείας στα πλακάκια, χωρίς να µεσολαβεί βοηθητικός µηχανισµός 
στήριξης (βίδες κλπ.)   
• Μπαταρία ανοξείδωτη, θερµοστατική κατά του βακτηρίου λεγιονέλλα µε µακρύ στέλεχος χειρισµού  
• Νιπτήρα 60Χ50 cm, από πορσελάνη υψηλής ποιότητας, χωρίς υπερχείλιση για  
λόγους υγιεινής 
 
ΡΑΜΠΑ TRAVELLER (Κωδικός: 316)  
Μεταλλική πτυσσόµενη ελαφριά ράµπα, που διασφαλίζει την πρόσβαση του αναπηρικού αµαξιδίου σε πεζοδρόµια και χαµηλά 
κράσπεδα. Θα έχει βάρος µέχρι 3 
kg, αντοχή σε συνολικό φορτίο µέχρι 300 kg και τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 
• Εσωτερικό πλάτος: 66 cm  
• Συνολικό πλάτος: 71 cm  
• Μήκος: 45 cm  
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΜΟ∆ΟΧΟΣ (Κωδικός: 346)  
Αµµοδόχος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, µε κάλυµµα από το ίδιο υλικό, για προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 
(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 155 Χ 155 Χ 25 cm. 
 
ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Κωδικός: 347)  
Κούνια τριών θέσεων, της οποίας ο σκελετός θα είναι από µασίφ ξύλο, ειδικά επεξεργασµένο για να αντέχει στις διάφορες καιρικές 
συνθήκες. Οι γωνίες του σκελετού ενισχύονται µε µεταλλική επικάλυψη. Τα καθίσµατα της κούνιας θα είναι κατασκευασµένα από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Η κούνια θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 300 Χ 258 Χ 227 cm. Θα είναι 
κατάλληλη για παιδιά άνω των 18 µηνών. 
 
ΤΡΑΜΠΑΛΑ (Κωδικός: 348)  
Παιδική τραµπάλα, που θα είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλη και για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. 
Θα επιτρέπει στα παιδιά να τραµπαλίζονται πάνω-κάτω και να στριφογυρίζουν γύρω-γύρω. Θα είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 
3 ετών, για δύο παιδιά κατά µέγιστο. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 200 Χ 88 Χ 57 cm. 
 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (Κωδικός: 349)  
Παιδική τσουλήθρα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, πτυσσόµενη, για εύκολη αποθήκευση και χρησιµοποίησή της τόσο σε εσωτερικό 
όσο και σε εξωτερικό χώρο. Η σκάλα πρόσβασης στη τσουλήθρα θα διαθέτει ενσωµατωµένα κάγκελα και ειδικά σχεδιασµένα 
φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο σκαρφάλωµα. Αντίστοιχα, η τσουλήθρα θα διαθέτει ψηλά τοιχώµατα και στρογγυλεµένες γωνίες για 
ασφαλή ολίσθηση. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 213 Χ 122 Χ 134 cm και µήκος τσουλήθρας περί τα 
1,80 m. Η χρήση της θα είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών. 
 
ΠΑΡΚΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) - (Κωδικός: 350)  
Σύνθετη κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό που επιτρέπει στα παιδιά να κρυφτούν, να µπουσουλήσουν, να αναρριχηθούν, 
να κάνουν τσουλήθρα κλπ. Θα συναρµολογείται και αποσυναρµολογείται εύκολα για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 167 Χ 84 Χ 101 cm. Η χρήση του 
θα είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών. 
 
ΚΑΜΠΙΑ (Κωδικός: 351)  
Τούνελ δηµιουργούµενο από πλαστικούς σπονδύλους, που συναρµολογούνται µεταξύ τους, δηµιουργώντας την εικόνα κάµπιας, 
καθώς και την εµπρός και πίσω όψη της. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 217 Χ 100 Χ 108 cm, και θα 
υπάρχει δυνατότητα επέκτασής της µε την προσθήκη πρόσθετων σπονδύλων. 
 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (Κωδικός: 362)  
Θα έχει οθόνη 6 ψηφίων, ακρίβεια µέτρησης 1/100 sec, µε ενδείξεις έναρξης (start), τέλους (stop), επαναφοράς (reset), ώρας, 
ηµεροµηνίας. Θα έχει δυνατότητα διαχωρισµού χρονοµετρήσεων και διπλής χρονοµέτρησης. Το εύρος µέτρησης θα είναι 
τουλάχιστον 23Ω 50Λ 59∆. Θα συνοδεύεται από λουρί για κρέµασµα στο λαιµό.  
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Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισµού 
 
Όλα τα είδη του εξοπλισµού που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της ισχύουσας 
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, όσον αφορά στην αποτελεσµατική προστασία της ασφάλειας και της υγείας του καταναλωτή και 
ειδικότερα των παιδιών, από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά (σήµα CE, προειδοποιήσεις κλπ). 
 
 

Χρόνος εγγύησης ανά κατηγορία εξοπλισµού  
Ελάχιστος χρόνος 

 Κατηγορία Παρατηρήσεις 
 

 εγγύησης (έτη)  
 

Για τις συσκευές, όχι για 
 Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας 2 
 

  µπάλες κλπ. 
 

Για τις συσκευές και τις 
 Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και 
 2 αιώρες, όχι για µπάλες 
 

ψυχοκινητικής αγωγής  
 

  κλπ. 
 

Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά 2 χρόνια για τις συσκευές  
 

προβλήµατα και 1 χρόνο για το λογισµικό  
 

    

Λοιπός εξοπλισµός 2  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
(Συνηµµένος πίνακας excel)  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

 ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

  
 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
 

 1
ο
 Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

 

1 Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο 
 

 2
ο
 Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

 

2 Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο 
 

1
ο
 Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 

3 Λεωφ. Κνωσού 1, Ηράκλειο 
 

 2
ο
 Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 

4 Πυράνθου και Αυλώνος, Ηράκλειο 
 

 3
ο
 Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου 

 

5 Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο 
 

 ∆ηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρυκόων Ηρακλείου 
 

Γερουλάνου 32, Ηράκλειο 
 6  
 

 Ειδικό Γυµνάσιο Ηρακλείου 
 

7 Γερουλάνου 32, Ηράκλειο 
 

 ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής Ηρακλείου 
 

8 Οδός Ανθηρού (Άγ. Ιωάννης Χωστός), Ηράκλειο 
 

 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

 (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου 
 

Οδός Ανθηρού (Άγ. Ιωάννης Χωστός), Ηράκλειο 
 9  
 

  
 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

  
 

 1ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1 Καλοκαιρινού 197, Ηράκλειο 
 

4ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

2 Μάχης Κρήτης και Υακίνθου, Ηράκλειο 
 

 5ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

3 Εργατικές κατοικίες Μπεντεβή, Ηράκλειο 
 

 9ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

4 Μπετεινάκη 5, Ηράκλειο 
 

 10ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

5 Ισοκράτους 2, Ηράκλειο 
 

 11ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

6 Πλ. Μηνά Γεωργιάδη, Χρυσοπηγή, Ηράκλειο 
 

 12ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

7 Κράπης 4, Ηράκλειο 
 

 13ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

8 Κανάρη 40, Ηράκλειο 
 

 14o .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

9 Στεργ. Σπανάκη 5,Πόρος, Ηράκλειο 
 

 15ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

10 Εµµ. Παπά 9, Ηράκλειο 
 

 17ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

11 Λεωφ. Κνωσού 1, Ηράκλειο 
 

 18ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

12 Ερυθραίας 42, Ηράκλειο 
 

19ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

13 Λεωφ. Κνωσού 236, Ηράκλειο 
 

 20ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

14 Ιωάν. Καρδίτση 10, Ηράκλειο 
 

 23ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

15 Μουσών 71, Ηράκλειο 
 

26ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

16 Γ. Μαράντη 3, Ηράκλειο 
 

 28ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

17 Παπαγιάννη Σκουλά 10, Ηράκλειο 
 

 30ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

18 Πυράνθου 44, Ηράκλειο 
 

32ο .Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

19 Λύτρα 2, Ηράκλειο 
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 34ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

20 Αλ. Σβάιτσερ 61, Ηράκλειο 
 

 35ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

21 ∆αµασκηνού 20, Ηράκλειο 
 

 36ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

22 Ταγµ. Γιακουµάκη 41, Ηράκλειο 
 

 40ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

23 Γ. Μαράντη, Ηράκλειο 
 

 45ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

24 Οδός Ζεύξιδος, Τρεις Βαγιές, Ηράκλειο 
 

 47o .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

25 Ν. Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο 
 

 48ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

26 ∆αφέρµου & Φιλ. Εταιρείας, Ηράκλειο 
 

 50ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

27 Μάχης Κρήτης και Υακίνθου, Ηράκλειο 
 

 52ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

28 Γ. Αθητάκη 44, Ηράκλειο 
 

 53ο .Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

29 Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 8, Ηράκλειο 
 

 1ο .Σ. ΒΟΥΤΩΝ 
 

30  Βούτες 
 

 2ο .Σ. ΒΟΥΤΩΝ 
 

31 Λ. Πανεπιστηµίου 70, Βούτες 
 

 2o .Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
 

32 Μαυσώλου 105, Ν. Αλικαρνασσός 
 

3o .Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
 

33 Αγ. Γεωργίου 11, Ν. Αλικαρνασσός 
 

 4o .Σ. Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
 

34 Γήπεδο ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, Ν. Αλικαρνασσός 
 

 .Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
 

35 Προφήτης Ηλίας 
 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
 

 18ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1 Έκτορος 6, Ηράκλειο 
 

 33ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

2 Αλαµάνας & Ρωµανίδη Ι, Ηράκλειο 
 

 35ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

3 Ολύµπου 113, Ηράκλειο 
 

 48ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

4 Ιερολοχιτών 42, Ηράκλειο 
 

 51ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

5 Ι. Καρδίτση 10, Ηράκλειο 
 

 54ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

6 Έβρου & Άρτας 10, Ηράκλειο 
 

7 74ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 Θεοδοσίου Ματθαιάκη 35
Α

, Ηράκλειο 
 

 3ο ΝΗΠ. ΒΟΥΤΩΝ 
 

8 Λ. Πανεπιστηµίου 70, Βούτες 
 

  
 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1 Φιλελλήνων και Σκεπετζή, Ηράκλειο 
 

 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

2 ∆ούκος Μποφώρ 19, Ηράκλειο 
 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

3 Πάροδος Γεωργίου ∆ιλβόη (Νέα Αλάτσατα), Ηράκλειο 
 

 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

4 Βορείου Ηπείρου 1, Ηράκλειο 
 

 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

5 Αντ. Βορεάδη 36 
 

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

6 Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 12, Ηράκλειο 
 

 6ο ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) 
 

7 Πιτσουλάκη 24, Ηράκλειο 
 

 8ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

8 Γ. Ξηρουδάκη 17, Ηράκλειο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆' 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΝΟ 6 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
ΕΥΡΩ: ……………….,0 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 23% ΦΠΑ) 

 
 

Στο Ηράκλειο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα ……….2014 ηµέρα ……… και ώρα ……….. οι κατωτέρω 
συµβαλλόµενοι: 
α) O ∆ήµος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο του, Βασίλη Λαµπρινό, µε 
ΑΦΜ. 997579296, .∆.Ο.Υ. Ηρακλείου β) και ……………………………..η εταιρεία µε την επωνυµία………………, µε 
διεύθυνση……………….., Τ.Κ………….., µε τηλέφωνο 
επικοινωνίας:………….. και φαξ:………….., µε Α.Φ.Μ. …………………., ∆.Ο.Υ……………………… και µε νόµιµο εκπρόσωπο τον 
……………………………, που ανέλαβε την Προµήθεια του Υποέργου Νο 6 «Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-  
αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής – υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου υποέργου 3» της πράξης «Προµήθεια 
εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου Ηρακλείου» σύµφωνα µε την …………………………. 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποκαλούµενος εφεξής «Προµηθευτής», συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:  
 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) και του Π. . 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α/2007).  
 
2. Τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠOΤΑ αρ. 23).  
 
3. Τη ∆ιακήρυξη διαγωνισµού µε Α.Π. /……………………….2014 του ∆ήµου Ηρακλείου για την προµήθεια εξοπλισµού, καθώς 
και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων που συνοδεύει την προαναφερόµενη διακήρυξη.  
 
4. Την αρ.   /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου µε την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης 

και οι όροι διακήρυξης του Υποέργου Νο …………….. «Προµήθεια εξοπλισµού………………………..» της πράξης: «Προµήθεια 
εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου Ηρακλείου» και ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης του Κ.Α.:15-
7341.005 2014 για την υλοποίηση του Υποέργου µε την υπ. αρίθµ.: …………………………εγκριτική απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.  

 
5. Το πρακτικό του διαγωνισµού µε Α.Π. …………………….. που συντάχθηκε την ………………………….από την αρµόδια 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών του άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Ηρακλείου και αφορά την  
«Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής» της πράξης «Προµήθεια 
εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου Ηρακλείου».  

 
6. Την απόφαση ………………………………………. της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό του 

διαγωνισµού και κατακυρώνει την «Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής» 
της πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου Ηρακλείου» στην εταιρεία   
………………………………….., καθώς και την Α.Π. …………………………. έγκριση της προαναφερόµενης απόφασης από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης.  

 
7. Την Τεχνική και την Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή.  
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8. Την Α.Π. 4382/29-11-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, µε κωδικό ΟΠΣ 364075, ΣΑΕ πράξης 2011ΕΠ00280088 καθώς και το 
Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της εγκεκριµένης πράξης.  

 
9. Την µε Α.Π. …………………………………………. προέγκριση της σύµβασης από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.  

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Προµήθεια εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής  

αγωγής-υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου 3» της πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης 
του ∆ήµου Ηρακλείου» σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις: 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον Προµηθευτή, για λογαριασµό του ∆ήµου Ηρακλείου, την «Προµήθεια  

εξοπλισµού φυσιοθεραπείας-αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής-υπόλοιπο φυσικού αντικειµένου υποέργου 3» της 
πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων και τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου Ηρακλείου», σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

               ΤΙΜΗ   ΣΥΝΟΛΟ  
 

       
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

       
 

 Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   ΚΩ∆ΙΚΟΣ     ΜΟΝΑ∆Α   ΜΟΝΑ∆ΑΣ   (χωρίς  
 

          ΠΟΣΟΤΗΤΑ         
 

                (χωρίς ΦΠΑ)   ΦΠΑ)  
 

                     
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ             
 

                 
 

     Φ.Π.Α.           Ευρώ 
 

             
 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%)        Ευρώ 
 

                     
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο 
 

Τα ανωτέρω είδη, θα παραληφθούν από την καθ’ ύλη αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ που περιγράφεται στην 
απόφαση αρ.88/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου και θα παραδοθούν ως εξής: 
Τόπος παράδοσης: Οι σχολικές µονάδες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα αντιστοίχησης ειδών και ποσοτήτων και συγκεκριµένα 
στα σχολεία: 
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Τρόπος παράδοσης: Πριν την παράδοση του εξοπλισµού ο προµηθευτής υποχρεούται να επικοινωνήσει µε τους ∆ιευθυντές των 
σχολείων που θα υποδεχτούν τον εξοπλισµό και µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για την διαχείριση του προγράµµατος (Τµήµα 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου). Τα είδη του εξοπλισµού θα µεταφερθούν µε ευθύνη του Προµηθευτή και θα 
εγκατασταθούν (όπου απαιτείται) στις σχολικές µονάδες της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 10 της 
διακήρυξης. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό των σχολείων που θα του υποδειχθεί, στη χρήση των 
προσφερόµενων ειδών και συγκεκριµένα στο χώρο τοποθέτησης των ειδών του εξοπλισµού.  
Χρόνος παράδοσης: Σύµφωνα µε το άρθρο 15.1.1. της διακήρυξης ως χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού 
τους ορίζονται οι 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

 
Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην Α.Π. ……………………………………………………………… 
διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, καθώς και στην αριθµ. πρωτ. ……………………………………. προσφορά του Προµηθευτή. Σε 
περίπτωση διαφορών µεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η 
τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 

 
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ο Προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ. ………………………………. εγγυητική επιστολή 

της Τράπεζας ………………………. ποσού ………………………………..ευρώ, που καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών 
χωρίς το Φ.Π.Α.  

Κατά την παράδοση των υλικών ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης, 
για χρονικό διάστηµα 2 (δύο) ετών, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της διακήρυξης, κατά τη 
διάρκεια του οποίου οφείλει, µέσα σε 30 ηµέρες από την ειδοποίηση του ∆ήµου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το 
εξάρτηµα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του. Πριν από την έναρξη του 
ανωτέρω χρόνου καλής λειτουργίας, ο Προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση για ποσό ………………….. 
ευρώ, ίσο µε το 2,5% της συµβατικής αξίας των υλικών χωρίς το ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

 
Εάν ο Προµηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που ενδεχοµένως του δοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., κηρύσσεται έκπτωτος και 
επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις των παραγράφων 5 και 6, του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

 
Τυχόν διαφορές µεταξύ του ∆ήµου και του Προµηθευτή, επιλύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς και τα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια του Ηρακλείου, σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

 
Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον Προµηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από αυτή τη σύµβαση, ανέρχεται σε …………………………….. ευρώ και συνολικά ………………….. ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 15 της 
διακήρυξης και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  

Ο Προµηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο. 
Η δαπάνη της σύµβασης έχει εγγραφεί και χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0028 µε κωδικό πράξης 2011ΕΠ00280088.  
Η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο 

 
Για την εκτέλεση της προµήθειας εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και η παραλαβή θα γίνει 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

 
Οι όροι της Α.Π. ……………………………………………. ∆ιακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων τους οποίους ο 
Προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή αποτελούν και όρους της 
παρούσας σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

 
Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
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παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόµενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση 
κατακύρωσης και η οικονοµική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 
 

Η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφεται σε πέντε όµοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε  
αριθµό ........................... και έλαβε τέσσερα ο ∆ήµος Ηρακλείου και ένα ο Προµηθευτής. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 47 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
 
Ονοµασία Τράπεζας..................................... 
 
Κατάστηµα ...................................... 
 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης...................... 
 

ΕΥΡΩ ........................................... 
 
Προς: 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθµόν  .................................................  για ΕΥΡΩ 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 
µέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ..............................................  (και ολογράφως)  
........................................................................ υπέρ της εταιρείας ….. οδός ….. αριθµός …. Τ.Κ. (ή σε περίπτωση   

Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ......................(2) κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές.    
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρων υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών),  
δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της .... για την  προµήθεια  αντικειµένων  µε  κωδικούς.... 
σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ∆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 παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το 

οποίο και µας βαρύνει. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το 

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

 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την............................................................................... 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 

αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
 
Ονοµασία Τράπεζας..................................... 
 
Κατάστηµα ......................................  

Ηµεροµηνία έκδοσης...................... 
 

ΕΥΡΩ ........................................... 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX) 
 

 
Προς: 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθµόν ................................................. για 
 
ΕΥΡΩ................................................. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ................... (και ολογράφως)................................... στο οποίο και µόνο  
περιορίζεται η     υποχρέωσή     µας,     υπέρ     της     Εταιρείας  
......................................................................,  οδός....................................................,  αριθµός  
................., ΤΚ............................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)  
..................................... , (2) ............................................ , κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές  
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για 

την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό 
..................σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια αντικειµένων µε κωδικούς  
.........................................(αριθµός διακήρυξης............/.......) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ  
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ..................................................  
ΕΥΡΩ αυτής. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το 

οποίο και µας βαρύνει. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



 
3. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

 
Ονοµασία Τράπεζας..................................... 
 
Κατάστηµα ......................................  

Ηµεροµηνία έκδοσης...................... 
 

ΕΥΡΩ ........................................... 
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX) 
 

 
Προς: 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθµόν ................................................. για 
 
ΕΥΡΩ................................................. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως  
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ................... (και ολογράφως)................................... στο οποίο και µόνο  
περιορίζεται η     υποχρέωσή     µας,     υπέρ     της     Εταιρείας  
......................................................................,  οδός....................................................,  αριθµός  
................., ΤΚ............................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)  
..................................... , (2) ............................................ , κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές  
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για  
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών µε  

αριθµό σύµβασης ..................................... , που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση 
εταιρειών) για την προµήθεια ειδών µε κωδικούς .............................................. (αριθµός διακήρυξης 
......../........ ) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της 
συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ................................................... ΕΥΡΩ αυτής. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το 

οποίο και µας βαρύνει. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ...................................,  
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
             ΠΡΟΣΦΕΡ          

 

             ΟΜΕΝΗ          
 

           ΤΙΜΗ       
 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   ΚΩ∆ΙΚΟ   ΠΟΣΟΤΗ   ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ   ΣΥΝΟΛΟ   ΠΑΡΑΤΗΡΗ  
 

      Σ   ΤΑ     ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   (χωρίς ΦΠΑ)   ΣΕΙΣ  
 

             σε €          
 

             (χωρίς          
 

             ΦΠΑ)          
 

   ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ                 
 

   81      Τεµάχιο           
 1   ΥΠΕΡΗΧΩΝ                    
 

   ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ                    
 

   ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ                 
 

   ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ  83      Τεµάχιο           
 

   ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟ ΜΕ                    
 

2   ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ                    
 

3   ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ LASER  84      Τεµάχιο           
 

  
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ  86      Τεµάχιο           
 4                       
 

  ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ  87      Τεµάχιο           
 5                       
 

  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  88      Τεµάχιο           
 6 

                       

   ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ                 
 

   89      Τεµάχιο           
 7   ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ                    
 

  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ  90      Τεµάχιο           
 8 

                       

  ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  91      Τεµάχιο           
 9                       
 

  ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ  92      Τεµάχιο           
 10                       
 

  STEP ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  93      Τεµάχιο           
 11                       
 

  ΜΠΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  94      Τεµάχιο           
 12                       
 

13   ΡΟΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ  95      Τεµάχιο           
 

  ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  96      Τεµάχιο           
 14 

                       

    51                 
 



 ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ       
 

 97  Τεµάχιο     
 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ         
 15          
 

ΜΙΣΟ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ  98  Τεµάχιο     
 16 

         
 

 ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ       
 

 100  Τεµάχιο     
 17 ∆ΑΚΤΥΛΟΥ         
 

ΣΦΗΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  101  Τεµάχιο     
 18 

         
 

19 ΣΚΑΛΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  102  Τεµάχιο     
 

 ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ       
 

  106  Τεµάχιο     
 ΜΕ PLEXIGLASS         
 20          
 

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΙΝΙ  107  Τεµάχιο     
 21          
 

 ∆ΙΧΤΥ ΜΠΑΣΚΕΤ  108  Τεµάχιο     
 

22          
 

ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5  109  Τεµάχιο     
 23          
 

 ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 7  110  Τεµάχιο     
 

24          
 

25 ΣΕΤ ΒΑΡΑΚΙΑ 1-2-3 kg  111  Τεµάχιο     
 

26 ΒΑΡΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 1 kg  112  Σετ     
 

27 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  113  Τεµάχιο     
 

28 ΡΑΚΕΤΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  114  Τεµάχιο     
 

MΠΑΛΑΚΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ  115  Τεµάχιο     
 29          
 

 ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ       
 

 116  Τεµάχιο     
 30 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ         
 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ  119  Τεµάχιο     
 31          
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 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ»       
 

 120  Τεµάχιο     
 32 ΜΥΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗΣ         
 

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ  121  Τεµάχιο     
 33          
 

34 ΠΟΛΥΖΥΓΟ  122  Τεµάχιο     
 

ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΠΟΡΤΑΣ  123  Τεµάχιο     
 35 

          

 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ       
 

 124  Τεµάχιο     
 36 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ         
 

 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ       
 

 125  Τεµάχιο     
 37 ΧΩΡΟΥ         
 

ΣΑΚΟΣ ΜΠΟΞ  126  Τεµάχιο     
 

38          
 

∆ΙΧΤΥ ΒΟΛΕΙ  127  Τεµάχιο     
 

39          
 

ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΒΟΛΕΙ  128  Σετ     
 

40          
 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ       
 

 129  Σετ     
 ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΕΙ         
 41          
 

ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΙ  130  Τεµάχιο     
 

42          
 

ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5  131  Τεµάχιο     
 

43          
 

ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  132  Τεµάχιο     
 

44          
 

ΚΟΡΙΝΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  133  Τεµάχιο     
 

45          
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ΜΠΑΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  134  Τεµάχιο     
 

46          
 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  135  Τεµάχιο     
 

47          
 

ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  136  Τεµάχιο     
 

48          
 

ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 12”  137  Τεµάχιο     
 

49          
 

ΠΛΙΝΘΙΟ ΞΥΛΙΝΟ  138  Τεµάχιο     
 

50          
 

ΒΑΤΗΡΑΣ ΑΛΜΑΤΩΝ  139  Τεµάχιο     
 

51          
 

ΚΩΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ  140  Τεµάχιο     
 

52          
 

ΣΦΑΙΡΑ 600g  141  Τεµάχιο     
 

53          
 

∆ΙΣΚΟΣ ΡΙΨΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  142  Τεµάχιο     
 

54          
 

ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  143  Σετ     
 

55          
 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ  144  Τεµάχιο     
 

56          
 

MINI ΤΕΡΜΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  145  Σετ     

 

57          
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ΕΣΤΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  146  Τεµάχιο     
 

58          
 

 ∆ΙΧΤΥ MINI ΤΕΡΜΑΤΟΣ       
 

 147  Τεµάχιο     
 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ         
 59          
 

ΜΠΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  149  Τεµάχιο     
 

60          
 

∆ΙΧΤΥ ΤΕΝΙΣ  150  Τεµάχιο     
 

61          
 

EΣΤΙΑ MINI HANDBALL  152  Τεµάχιο     
 

62          
 

∆ΙΧΤΥΑ HANDBALL  153  Σετ     
 

63          
 

MΠΑΛΑ MINI HANDBALL  154  Τεµάχιο     
 

64          
 

MΠΑΛΑ HANDBALL  155  Τεµάχιο     
 

65          
 

 ΒΑΓΟΝΕΤΟ (ΤΡΟΛΕΪ)         
 

 ΟΡΓΑΝΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ  156  Τεµάχιο     
 

66 (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)         
 

ΒΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  157  Τεµάχιο     
 

67          
 

∆ΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  158  Τεµάχιο     
 

68          
 

∆ΟΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  159  Τεµάχιο     
 

69          
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 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)       
 

 160  Τεµάχιο     
 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ         
 70          
 

 ΤΟΥΒΛΑ (BLOCKS)       
 

 161  Σετ     
 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ         
 71          
 

 ΤΟΥΒΛΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ       
 

 162  Τεµάχιο     
 ΑΓΩΓΗΣ         
 72          
 

 ΘΟΛΟΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ       
 

 163  Τεµάχιο     
 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ         
 73          
 

 ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ       
 

 164  Τεµάχιο     
 ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟ         
 74          
 

 ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ       
 

 165  Τεµάχιο     
 ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟ         
 75          
 

 Μπαλάκια αισθητηριακής       
 

 166  Τεµάχιο     
 επανατροφοδότησης         
 76          
 

 Μπαλάκια αισθητηριακής       
 

 167  Τεµάχιο     
 επανατροφοδότησης µε φως         
 77          
 

ΜΠΑΛΕΣ ΑΝΑΠΗ∆ΗΣΗΣ  168  Τεµάχιο     
 

78          
 

ΜΠΑΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΑ  169  Τεµάχιο     
 

79          
 

ΜΠΑΛΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ  170  Τεµάχιο     
 

80          
 

 ΜΠΑΛΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ       
 

 171  Τεµάχιο     
 ΣΧΟΙΝΙ         
 81          
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ΜΠΑΛΕΣ ΑΦΗΣ  172  Σετ     
 

82          
 

ΜΠΑΛΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ  173  Τεµάχιο     
 

83          
 

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ       
 

 174  Τεµάχιο     
 ΒΑ∆ΙΣΗΣ         
 84          
 

BEANO SWING  179  Τεµάχιο     
 

85          
 

 
ΚΟΥΝΙΑ ΡΟΛΟ 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ       
 

 181  Τεµάχιο     
 ΣΤΗΡΙΞΗΣ)         
 86          
 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΚΑΛΑ  183  Τεµάχιο     
 

87          
 

 ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ       
 

 185  Τεµάχιο     
 ΜΠΑΛΑΚΙΑ         
 88          
 

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ       
 

 186  Τεµάχιο     
 ΜΠΑΛΑΚΙΑ         
 89          
 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  189  Τεµάχιο     
 

90          
 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ  190  Τεµάχιο     
 

91          
 

 ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ       
 

 191  Τεµάχιο     
 ΡΟ∆ΕΣ         
 92          
 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ  193  Τεµάχιο     
 

93          
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 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ       
 

 194  Τεµάχιο     
 ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ         
 94          
 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΡΙΟΥ  195  Τεµάχιο     
 

95          
 

 ∆ΙΧΤΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       
 

 196  Τεµάχιο     
 ΚΑΡΠΟΥ, ΧΕΡΙΟΥ, ∆ΑΚΤΥΛΩΝ         
 96          
 

ΒΑΣΗ ΑΦΗΣ  197  Τεµάχιο     
 

97          
 

ΜΠΑΛΕΣ BOCCIA  198  Τεµάχιο     
 

98          
 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ  300  Τεµάχιο     
 

99          
 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ  301  Τεµάχιο     
 

100          
 

 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ         
 

 (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ  302  Τεµάχιο     
 

101 ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ         
 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΕΤΡΑΠΟ∆Ο  303  Τεµάχιο     
 

102          
 

 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ         
 

 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ       
 

  304  Τεµάχιο     
 

 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ         
 

103 ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ)         
 

 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) -       
 

 305  Τεµάχιο     
 ΠΡΟΣΘΙΟΣ         
 104          
 

 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) 

–       
 

 306  Τεµάχιο     
 ΟΠΙΣΘΙΟΣ         
 105          
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 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ       
 

 311  Τεµάχιο     
 

106 ΕΝΕΡΓΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ         
 

 WC AMEA (προµήθεια και       
 

 312  Τεµάχιο     
 εγκατάσταση)         
 107          
 

ΡΑΜΠΑ TRAVELLER  316  Τεµάχιο     
 

108          
 

ΑΜΜΟ∆ΟΧΟΣ  346  Τεµάχιο     
 

109          
 

 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ       
 

 347  Τεµάχιο     
 ΧΩΡΟΥ         
 110          
 

ΤΡΑΜΠΑΛΑ  348  Τεµάχιο     
 

111          
 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ  349  Τεµάχιο     
 

112          
 

 ΠΑΡΚΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ       
 

 350  Τεµάχιο     
 

113 (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ)         
 

ΚΑΜΠΙΑ  351  Τεµάχιο     
 

114          
 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ  362  Τεµάχιο     
 

115          
 

Μεταλλικό κόκαλο παπουτσιών  367  Τεµάχιο     
 

116          
 

∆ακτυλιέρα  371  Τεµάχιο     
 

117          
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ............................... 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
ΣΥΝΟΛΟ (€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

  

 
ΦΠΑ 23% (€) 

 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ (€ ΜΕ ΦΠΑ) 

 

  


