
Α/Α CPV
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα

Καρεκλάκια μικρά ξύλινα  κάθισμα 

0,35*0,35*ύψος 0,60, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

4 140,00 33,60 173,60

7

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα

Σταθερά καθίσματα συνεργασίας 

επισκεπτών χωρίς μπράτσο σε σχήμα S 

Μαύρου χρώματος, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

26 2080,00 499,20 2579,20

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 χωρίς ΦΠΑ είναι 3.620,00 €, ενώ ο συνολικός

προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 38 τεμάχια.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 1 είναι εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (72,40 €).

Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                  

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                                                                   

Ταχ. Δ/νση: ΑΓ.ΤΙΤΟΥ 1                                                                                                                                        

Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                        

Τηλ.: 2813409185                                                                                                     

 E-mail: prom@heraklion.gr                                                          

Ηράκλειο 04/09/2018

ΕΡΓΟ: Προµήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισµού 

για τις ανάγκες  των υπηρεσιών - Τµηµάτων & 

Δοµών του                     Δήµου Ηρακλείου                                                          

Έτους 2018                                                                                                                                                                                                                                               

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4,5,6, ) ανέρχεται στο ποσό των 11.710,40 € χωρίς το ΦΠΑ 24% 

(2.810,50 €) ενώ το σύνολο της προμήθειας με το Φ.Π.Α είναι 14.520,90 €.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας είναι χίλια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (234,21 

€).

 Η δαπάνη βαρύνει τους  Κ.Α  00-6737.014 με τίτλο <<Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου και ΠαΓΝΗ για τη λειτουργία του 

δημοτικού κοινωνικού ιατρείου (ΑΔΣ: 514/2015)>>  ποσού 8.000,00 ευρώ, 10-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών (Δ/νση 

Οικ/κών,Διοικ/κών,ΚΕΠ>> ποσού 3.000,00 ευρώ, 10-7133.003 με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, 

ηλεκτρικά είδη κτλ.) των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 10.000,00 ευρώ, 10-7135.020 με τίτλο <<Προμήθεια 

μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 6.000,00 ευρώ, 15-

7133.014 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων για το Info Point>> ποσού 5.000,00 ευρώ, 15-7133.015 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών 

για τις ανάγκες των Τμημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης>> ποσού 12.000,00 ευρώ, 15-7135.052 με τίτλο <<Προμήθεια 

εργοθεραπευτικών, φυσικοθεραπευτικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού των τμημάτων Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων >> ποσού 11.542,90  ευρώ, 20-7135.012 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού  >> ποσού 5.000,00  ευρώ, 35-

7135.002 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού  >> ποσού 1.500,00  ευρώ, 50-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού 

κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 2.000,00  ευρώ, 70-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού  >> ποσού 2.000,00  

ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2018.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις 

Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για τις  (ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5, ) ή/και για μέρος της 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός συντάχθηκε από έρευνα αγοράς µέσω του διαδικτύου &  από στοιχεία και επεξεργασία προµηθειών  

που έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τα έτη 2016/2017           

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                       

(Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, Πολυθρόνες υποδοχής

  επισκεπτών, Καναπέδες Γραφείων κλπ).                                                                                                                                                             

CPV: 39110000-6, 39113200-9 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



9
39113200-9 

Καναπέδες

2Θέσιος καναπές υποδοχής επισκεπτών  με 

επένδυση από  δερματίνη αντοχής, 

Διαστάσεις έως :158Χ89Χ89 εκ. (απόκλιση  

± 0,05m),  Χρώμα καφέ σκούρο, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

3 600,00 144,00 744,00

10
39113200-9 

Καναπέδες

2Θέσιος καναπές υποδοχής επισκεπτών  

με επένδυση από  δερματίνη αντοχής, 

Διαστάσεις έως :158Χ89Χ89 εκ. Χρώμα 

Μαύρο, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus 

1 200,00 48,00 248,00

11
39113200-9 

Καναπέδες

3Θέσιος καναπές υποδοχής επισκεπτών  με 

επένδυση από  δερματίνη αντοχής, 

Διαστάσεις έως :200Χ89Χ89 εκ. (απόκλιση  

± 0,05m),  Χρώμα Μαύρο, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 300,00 72,00 372,00

12

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα

Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών  με 

επένδυση από  δερματίνη, Χρώμα καφέ 

σκούρο.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 200,00 48,00 248,00

13

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα

Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών  με 

επένδυση από  δερματίνη, Χρώμα μαύρο. 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προσκόμιση prospectus  

1 100,00 24,00 124,00

38 3620,00 868,80 4488,80

Α/Α CPV
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1
39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης

Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα 

ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, 

ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης 

κάθετης φόρτισης ανά μπλόκ ραφιών 

μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές.

190 1235,00 296,40 1531,40

2
39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 

0,92x30 πάχους ο,8mm, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές.

12 96,00 23,04 119,04

3
39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 

122x30 πάχους ο,8mm, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές.

40 400,00 96,00 496,00

4
39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 

122x61 πάχους ο,8mm, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές.

120 2400,00 576,00 2976,00

5
44531510-9 

Μπουλόνια και βίδες

Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
1200 600,00 144,00 744,00

ΟΜΑΔΑ 3η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα                                                                            

( Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε με τα παρελκόμενα ).                                                                                                                               

CPV: 39131100-0, 44531510-9, 19520000-7 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 3  χωρίς ΦΠΑ είναι 4826,00 €, ενώ ο συνολικός

προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 είναι 1752 τεμάχια.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 3 είναι ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (96,52 €).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η



6
19520000-7 Πλαστικά 

προϊόντα

Πέλμα πλαστικό για γωνιακή κολόνα, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
190 95,00 22,80 117,80

1752 4826,00 1158,24 5984,24

Α/Α CPV
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 39711130-9 Ψυγεία

ΨΥΓΕΙΟ Θάλαμος Συντήρησης Εμβολίων 

μονόπορτο ενεργειακής κλάσης Α+  για 

μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Χρώμα 

σκούρο χρωμέ ή Μαύρο, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

2 700,00 168,00 868,00

2 700,00 168,00 868,00

Α/Α CPV
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1
44221210-0 Σώματα 

πορτών

Πτυσσόμενη πόρτα τύπου φυσαρμόνικα, 

2φυλλή , σε χρώμα του ξύλου καφέ 

διαστάσεων  (Υ*Π): 230*375 = ( 8,63Μ2 ) 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

1 480,00 115,20 595,20

2

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 

25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων 

πλάτος 105 * ύψος 150.  ( = 1,58 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές

1 30,00 7,20 37,20

3

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 

25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων 

πλάτος 115 * ύψος 150  ( = 1,73 μ2 )  

Αριστερό κορδόνι , σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

1 32,00 7,68 39,68

4

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης υφασμάτινα Εκρού 

διαστάσεων 1,15 χ 2,20  ( = 2,53 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές             

2 90,00 21,60 111,60

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 4  χωρίς ΦΠΑ είναι 700,00 €, ενώ ο συνολικός

προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 4 είναι 2 τεμάχια.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 4 είναι δέκα τέσσερα ευρώ  (14,00 €).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 4η

ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα                                                                     

(ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου &  Πτυσσόμενη πόρτα τύπου φυσαρμόνικα )                                                                                

CPV: 44221210-0, 39515000-5 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 5  χωρίς ΦΠΑ είναι 1.759,40 €, ενώ ο συνολικός

προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 5  είναι 36 τεμάχια.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 5 είναι τριάντα πέντε ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (35,19 €).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3η

 ΟΜΑΔΑ 4η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα                                                                

( Ηλεκτρικών συσκευών )                                                                                                                                                                                

CPV: 39711130-9



5

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 

25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων 

πλάτος 120 * ύψος 190  ( = 2,28 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές            

1 45,00 10,80 55,80

6

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 

25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων 

πλάτος 95 * ύψος 220  ( = 2,10 μ2 ) 

Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές             

1 40,00 9,60 49,60

7

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 

25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων 

πλάτος 95 * ύψος 220  ( = 2,10 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές             

1 40,00 9,60 49,60

8

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 105.  ( = 

1,20μ2 ) Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές            

1 25,00 6,00 31,00

9

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 105   ( = 

1,20 μ2 ) δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές            

1 25,00 6,00 31,00

10

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 117 * ύψος 225   ( = 

2,65 μ2 ) Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 52,00 12,48 64,48

11

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 118 * ύψος 225  ( = 

2,66 μ2 )  Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 52,00 12,48 64,48

12

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 122 * ύψος 225  ( = 

2,76 μ2 )   Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές

1 55,00 13,20 68,20

13

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 123 * ύψος 225  ( = 

2,77 μ2 )   Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές

1 56,00 13,44 69,44
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 124 * ύψος 59   ( = 0,73 

μ2 )  Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00

15

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 127 * ύψος 230  ( = 

2,95 μ2 )   Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 60,00 14,40 74,40

16

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 127 * ύψος 230  ( = 

2,95 μ2 )   Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 60,00 14,40 74,40

17

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 127 * ύψος 59  ( = 0,75 

μ2 )   Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00

18

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 129 * ύψος 230   ( = 

2,97 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 55,00 13,20 68,20

19

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 136 * ύψος 230   ( = 

3,13 μ2 )  Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 60,00 14,40 74,40

20

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 145 * ύψος 93  ( = 1,35 

μ2 )  Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές            

1 30,00 7,20 37,20

21

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 51 * ύψος 54  ( = 

0,28μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00

22

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 52 * ύψος 54  ( = 

0,28μ2 )  Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 53 * ύψος 54  ( = 0,29 

μ2 )   Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00

24

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 53 * ύψος 57  ( = 0,30 

μ2 )   Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00

25

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 59 * ύψος 53  ( = 0,31 

μ2 )   Αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

1 25,00 6,00 31,00

26

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ 

διαστάσεων πλάτος 90 * ύψος 200 ( 

=1.80μ2) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές

3 75,00 18,00 93,00

27

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 120   ( = 

1,32 μ2 )  Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές           

1 30,00 7,20 37,20

28

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 120   ( = 

1,32 μ2 )  Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές           

1 30,00 7,20 37,20

29

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 120  ( = 

1,38 μ2 )    Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές             

1 32,00 7,68 39,68

30

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 117 * ύψος 120   ( = 

1,40 μ2 )  Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές            

1 32,00 7,68 39,68

31

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 120 * ύψος 120  ( = 

1,44 μ2 )   Αριστερό κορδόνι, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές             

1 34,00 8,16 42,16
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 85 * ύψος 120   ( = 1,02 

μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές             

1 32,00 7,68 39,68

33

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες 

περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ 

διαστάσεων πλάτος 90 * ύψος 120   ( = 1,08 

μ2 )  Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές            

1 32,40 7,78 40,18

36 1759,40 422,26 2181,66

Α/Α CPV
ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Παζλ δαπέδου  από αφρώδες υλικό  

Διαστάσεων  90 * 90 (συναρμολογημένο σε 

3 γραμμές των 3 τμχ) σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές.

5 50,00 12,00 62,00

2

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Καλόγερος περιστρεφόμενος μεταλλικός 

χρώματος  καρυδί ή μολυβί σκούρο, 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου Φ38x180 EK, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές.

11 275,00 66,00 341,00

3

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Επιτοίχιος καθρέπτης  διαστάσεων ύψος 

180* πλάτος 150 cm υλικό: αύθραστο, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

1 80,00 19,20 99,20

4

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Ράφι αόρατης στήριξης, μελαμίνη λευκή ή 

χρώμα ξύλου φυσικό, διάσταση (ΠxΒxΥ): 

80x23,5x3,8 cm, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.

2 40,00 9,60 49,60

5

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Ράφι αόρατης στήριξης, μελαμίνη λευκή ή 

χρώμα ξύλου φυσικό, διάσταση (ΠxΒxΥ): 

60x23,5x3,8 cm, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.

2 40,00 9,60 49,60

6

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Τροχήλατο σκαμπό -σκαλοπάτι με 

ελατήριους τροχούς για ασφάλεια στο 

πάτωμα όταν εφαρμοστεί φορτίο,σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές.

2 60,00 14,40 74,40

7

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα

Υποπόδια γραφείων, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση 

prospectus  

13 260,00 62,40 322,40

36 805,00 193,20 998,20

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

38 3620,00 868,80 4488,80
ΟΜΑΔΑ 1 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

1 

ΟΜΑΔΑ 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (Λοιπών Ειδών Γραφείου)                                                                                                                                    

CPV: 30191000-4    

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 6  χωρίς ΦΠΑ είναι 805,00 €, ενώ ο συνολικός

προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 6  είναι 36 τεμάχια.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ 6 είναι δέκα έξι ευρώ και δέκα λεπτά (16,10 €).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 6η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 5η



1752 4826,00 1158,24 5984,24

2 700,00 168,00 868,00

36 1759,40 422,26 2181,66

36 805,00 193,20 998,20

1864 11710,40 2810,50 14520,90ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ 3 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΟΜΑΔΑ 4 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΟΜΑΔΑ 5 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΟΜΑΔΑ 6 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

6


