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                                                                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « Μηχανημάτων   
       φυσικοθεραπείας για τη Δ/νση  

       Κοινωνικής Ανάπτυξης    
       στο Δήμο Ηρακλείου» 

  

                                 Κ.Α : 15-7135.077   

                                                                                 Προϋπολογισμός : 28.036,40 (με Φ.Π.Α) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

Εισαγωγή 

                  Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια μηχανημάτων - οργάνων 

φυσικοθεραπείας για τη Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Δήμο Ηρακλείου». Προβλέπεται η 

διενέργεια με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας μηχανημάτων φυσικοθεραπείας για 

τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και την 

εξασφάλιση της συνάφειας της ποιότητας των ειδών, με αυτές που περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του διαγωνισμού, καθώς και την έγκαιρη προμήθειά τους 

μετά από σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας.  

Αντικείμενο της προμήθειας 

            Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια μηχανημάτων – οργάνων 

φυσικοθεραπείας στο Δήμο Ηρακλείου, όπως αυτό ειδικά περιγράφεται παρακάτω. Ο 

Ανάδοχος θα παρέχει μηχανήματα φυσικοθεραπείας στο Δήμο Ηρακλείου, όπως αναλύεται 
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στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

CPV 33150000-6  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Κρεβάτι εξεταστικό σταθερό Με πόδια χρωμίου, οπή στο προσκέφαλο, 
ανύψωση πλάτης, καλής ποιότητας δερματίνης 
μαύρη και υποδοχή για ρολό χαρτί 

2 Συσκευή αναρρόφησης 
(επιτραπέζια) 

H συσκευή αναρρόφησης  να είναι ελεγχόμενη 
από μικροεπεξεργαστή. 
-Να μπορεί να συνδυαστεί με 
ηλεκτροθεραπεία. 
- Αυτο-φραγμενόμενες βεντούζες ηλεκτρόδια  
- Αυτο-ρυθμιζόμενο κύκλωμα αναρρόφησης με 
λειτουργία αυτόματης διακοπής αναρρόφησης 
όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη αρνητική πίεση, 
για ελάχιστα επίπεδα θορύβου λειτουργίας και 
φθορές 
- Δοχείο απορροής νερού με δείκτη πλήρωσης 
και αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε 
περίπτωση πλήρους πλήρωσης, με ηχητικό και 

οπτικό σήμα 
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας 
- Συνεχής ακριβής ρύθμιση , ισχύος 
αναρρόφησης 

3 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας 2-
καναλιών (επιτραπέζια) 

Χαρακτηριστικά: 

- 2 ανεξάρτητα κανάλια με δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικής έντασης σε κάθε κανάλι 
- 2 ανεξάρτητοι μετρητές χρόνου 
- Αυτόματο σύστημα διακοπής ρεύματος για 
λόγους ασφαλείας (ξεχωριστό για κάθε 
κανάλι)  
Μεσαίας-συχνότητας τύποι ρεύματος: 
- IFM (διασταυρούμενη διαμόρφωση) 
- AMF (διπολικό μεσαίας-συχνότητας ρεύμα) 
- KOTS (Ρώσικη διέγερση) 
Χαμηλής-συχνότητας τύποι ρεύματος: 
- G (γαλβανικό ρεύμα) 
- GMC (γαλβανικό μικρορεύμα) 

- DF, MF, CP, LP (διαδυναμικά ρεύματα) 
- UR (Traebert) 
- HV 
- TENS 
- MENS (νευρική διέγερση με μικρορεύμα) 
- IG30 



4 από 18 

 

- IG50 
- FM 
- STOCH 
- FaS (φαραδικό ρεύμα) 
- T/R (τριγωνικοί/τετραγωνικοί παλμοί) 
-Οθόνη LCD Comfort Display  
-Εύκολη λειτουργία μέσω Ενός Κεντρικού 
Πλήκτρου 
-Εκτενής λίστα ενδεικνυόμενων παθήσεων με 
έτοιμα προγράμματα θεραπείας 
- ξεχωριστές θέσεις μνήμης προγραμμάτων 
θεραπευτή 
Δημιουργία αλληλουχίας ρευμάτων 

4 Συσκευή Διαθερμίας με 
μικροκύματα 

- Συχνότητα λειτουργίας: 2450MHz 
- Παλμική και συνεχής εκπομπή 
- Ισχύς HF: κυμαινόμενη τουλάχιστον 5 έως και 
200W, επιλεγόμενη σε 12 βήματα 
- Λειτουργία αυτόματης διακοπής εκπομπής 
για λόγους ασφαλείας 
-  Προκαθορισμένα προγράμματα θεραπείας 
για παλμική και  για συνεχή εκπομπή 

- Εργονομική σχεδίαση για εύκολη λειτουργία 
-Τουλάχιστον 2 διαφορετικοί ακτινοβόλοι 
-Εύκολα προσαρμόσιμος βραχίονας για 
σταθερή και ακριβή τοποθέτηση ακτινοβόλου 

-Αντιστατικοί τροχοί για ποιότητα κύλιση 

5 Λάμπα υπέρυθρων τροχήλατη Προδιαγραφές:  
-Πηγή θερμότητας: κυκλικός θερμικός 
χαλαζίας 400W  
-Βασική λειτουργία: Διακόπτης On/Off + 
χρονόμετρο 60 λεπτών με αυτόματη διακοπή  
-Τάση: 220-240V/50-60Hz, ασφαλειοθήκες στο 
κέλυφος της λάμπας  
-Εύρος: 700mm,  ρυθμιζόμενο ύψος 90 έως 
190cm  
-Διαστάσεις και βάρος: 1900 mm, βάρος: 10 kg  
-Ισχύς: 400 W +/- 10%  
-Διάμετρος θόλου: 400 mm  

-Επικάλυψη: Εποξική βαφή φούρνου  
-Κλάση και ηλεκτρικός τύπος: κλάση I, τύπος B 

6 Ηλεκτρομάλαξη τροχήλατη Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ταχύτητα 
περιστροφής της κεφαλής   (έως 
6000στροφές) 
Τουλάχιστον 8  διαφορετικά εξαρτήματα 

7 Θεραπευτική συσκευή 
υπερήχων (επιτραπέζια)  

- Με έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας και θέσεις 
μνήμης για προγράμματα θεραπευτή. 
- Εργονομική, αδιάβροχη κεφαλή 1 MHz  
- Επιφάνεια επαφής κεφαλής  5cm2 
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- Εκπομπή υπερήχων: συνεχής ή παλμική 
(επιλογή 4 συχνοτήτων) 
- Έλεγχος καλής σύζευξης κεφαλής με το σώμα: 
οπτικός στη συσκευή και την κεφαλή, καθώς 
και ακουστικός 
- Κατάλληλο για συνδυασμένη θεραπεία (με 
την κατάλληλη συσκευή ηλεκτροθεραπείας) 
-Οθόνη LCD  υψηλής ευκρίνειας 
-Εύκολη λειτουργία μέσω Ενός Κεντρικού 
Πλήκτρου 
-Εκτενής αλφαβητική λίστα ενδεικνυόμενων 
παθήσεων για έναρξη θεραπείας μέσω έτοιμων 
πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν 
προτεινόμενη δοσολογία και γραφική εικόνα 
της περιοχής εφαρμογής 
- Ξεχωριστές θέσεις μνήμης προγραμμάτων 
θεραπευτή με γρήγορη ανάκληση για 
θεραπευτικά προγράμματα συχνής εφαρμογής 
-Στιβαρό  περίβλημα 

8 Ξύλινη συσκευή πρηνισμού-  
υπτιασμού 

Με 2 ανεξάρτητες λαβές. Η αντίσταση του 
φορτίου να αυξομειώνεται ανεξάρτητα. 

9 Ξύλινη συσκευή κάμψης – 
έκτασης καρπού 

Με 3 διαφορετικές διαμέτρους για να καλύπτει 
αντίστοιχες ανάγκες. Αυξομειούμενη 
αντίσταση περιστροφής. 

10 Παραφινόλουτρo επιτραπέζιο 
χωρητικότητας 2,5-3  λίτρων 

Να διαθέτει θερμοστάτη που ρυθμίζει και 
διατηρεί αυτόματα τη θερμοκρασία της 

παραφίνης, διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική 
λυχνία 

11 Πολυόργανο γυμναστικής 
κορμού –χεριών –
τετρακέφαλων 

- Βάρη 80 κιλών (σε πλάκες) 
- Τα βάρη είναι κλεισμένα σε προστατευτικό 
μεταλλικό περίβλημα 
- Με συρματόσχοινα αεροπορικού τύπου και 
δύναμη έλξης έως 900 κιλά 
- Ενδεικτικές ασκήσεις: Πιέσεις/Εκτάσεις 
στήθους, τροχαλία πλάτης, εκτάσεις και 
/κάμψεις ποδιών, κωπηλασία, 
δικέφαλοι/τρικέφαλοι χεριών, πρέσα ποδιών 
με αναστρεφόμενο μαξιλάρι 
- Ενσωματωμένη πρέσα ποδιών, με δυνατότητα 
ρύθμισης σε 4 σημεία 
- Δυνατότητα ρύθμισης θέσης της πλάτης 
- Υψηλή και χαμηλή τροχαλία για ασκήσεις άνω 
και κάτω σώματος 
- Υψηλής πυκνότητας ταπετσαρία κορυφαίας 

ποιότητας 
- Βάρη πλαστικοποιημένα 
- Ανθεκτική κατασκευή με ηλεκτροστατική 
βαφή και φινίρισμα 
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- Μέγιστο βάρος ασκούμενου: 140 κιλά 
- Διαστάσεις (Συναρμολογημένο): 175 x 100 x 
200 εκατοστά  με απόκλιση συν πλην 0,5 χ 

12 Τραπεζάκι τροχήλατο Με χρωμιομένο σκελετό και 2 ράφια μελαμίνης 
λευκής και 1 συρτάρι  

13 Διάδρομος Βάδισης  - Ισχυς μοτέρ τουλάχιστον 2,5HP 
-Ταχύτητα από 1-16 km/h 
-Ρύθμιση κλίσης  
-Διαστάσεις τάπητα 45χ125 cm τουλάχιστον  
-Προγράμματα body fat 
-Οθόνη LCD φωτεινή με ενδείξεις τουλάχιστον: 
ταχύτητας, κλίσης, απόστασης, χρόνου 
άσκησης, παλμών. 
- Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες   
- Πλήκτρο ασφαλείας (STOP) 
-Μέγιστο βάρος χρήστη τουλάχιστον 120kg 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει: 

• Να διαθέτουν CE πιστοποίηση σύμφωνη με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την υγεία  και ασφάλεια του κοινού καθώς και για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

• Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

• Να έχουν εγγύηση για εύρεση ανταλλακτικών στην αγορά και παροχής service 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται στο ποσό των 22.610,00 € (είκοσι δύο 

χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24% (5.426,40 €, πέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) δηλαδή συνολικά απαιτούμενη 

δαπάνη 28.036,40 € (είκοσι οκτώ χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) για 

την οποία υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό 

έτος 2018 στον Κ.Α εξόδων 15-7135.077  με τίτλο «Προμήθεια  μηχανημάτων -

οργάνων φυσικοθεραπευτηρίου της Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου 

Ηρακλείου». 

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί μετά από διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με:  

            Α. Τις διατάξεις : 
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• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 

θ0εσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

τω0ν Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

• Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της  παρ. 

1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της 

περι{πτωσης β  ́της παρ. VII του α{ ρθρου 172 παρ.8, του α{ ρθρου 194 και της παρ. 5 του 

άρθρου 196, που καταργούνται με τον Ν.4412/2016. 

            Β. Τις αποφάσεις : 

• Την υπ’ αριθμ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το 

δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

• Την υπ’ αριθμ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας 

υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των 

όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των 

δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) 

Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών εγγράφων 

προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω. 

• Την υπ’ αριθμ. 539/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η δημιουργία και η μεταφορά στον Κ.Α. 15-6265.016 για το έτος 2018 με τίτλο 

«Προμήθεια  μηχανημάτων -οργάνων φυσικοθεραπευτηρίου της  Διεύθυνση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου» συνολικό ποσό 30.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου 



8 από 18 

 

Ηρακλείου για το έτος 2018. 

• Την υπ’ αριθμ. 429/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το άνοιγμα 

και η μεταφορά χρημάτων στον παραπάνω κωδικό. 

• Την υπ’ αριθμ. 67703/10.08.2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότηση για υποβολή 

τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη. 

• Την υπ’ αριθμ. 79277/20.09.2018 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των 

Αντιδημάρχων. 

• Την υπ’ αριθμ. 88416/15-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περί έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης για την Προμήθεια μηχανημάτων -οργάνων φυσικοθεραπευτηρίου της Διεύθυνση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου». 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ηράκλειο,  08.10.2018 

           

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

        

 

         Ο συντάκτης                                           Ο Διευθυντής            

                                                                                               

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΒΑΡΔΑΒΑΣ                  ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ              
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονομάκης 
Τηλ.: 2813 409128 
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr  

                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Προμήθεια 
μηχανημάτων – οργάνων φυσικοθεραπείας για τη Δ/νση  

Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Δήμο Ηρακλείου 

                    

                                       Κ.Α : 15-7135.077   

                                                                                       Προϋπολογισμός : 28.036,40 € (με Φ.Π.Α) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ CPV 33150000-6  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ σε € 

ΣΥΝΟΛΟ σε 
€ 

1 Κρεβάτι εξεταστικό  Τεμ. 2 250,00 500,00

2 Συσκευή Αναρρόφησης 
(επιτραπέζια) 

Τεμ. 3       1.700,00 5.100,00

3 Συσκευή 
Ηλεκτροθεραπείας 2 

καναλιών (επιτραπέζια) 

Τεμ 3 2.200,00 6.600,00

4 Συσκευή διαθερμίας με 
μικροκύματα  

Τεμ. 1 3.700,00 3.700,00

5 Λάμπα υπερύθρων 
τροχήλατη 

Τεμ. 2 730,00 1.460,00

6 Ηλεκτρομάλαξη 
Τροχήλατη 

Τεμ. 1       1.350,00 1.350,00

7 Θεραπευτική συσκευή Τεμ. 1 1.480,00 1.480,00
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Υπερήχων (επιτραπέζια) 

8 Ξύλινη συσκευή 
πρηνισμού- υπτιασμού 

Τεμ. 1 150,00 150,00

9 Ξύλινη συσκευή κάμψης-
έκτασης καρπού 

Τεμ. 1 150,00 150,00

10 Παραφινόλουτρο 
επιτραπέζιο 
χωρητικότητας 2,5-3 
λιτρα 

Τεμ. 3 150,00 450,00

11 Πολυόργανο 
Γυμναστικής κορμού- 
χεριών –τετρακέφαλων .  

Τεμ. 1 750,00 750,00

12 Τραπεζάκι τροχήλατο    Τεμ. 2 160,00 320,00

13 Διάδρομος Βάδισης  Τεμ. 1 600,00 600,00

      ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς Φ.Π.Α.)

22.610,00 €  

      Φ.Π.Α. 24% 5.426,40 €  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  28.036,40 € 

  

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.     

            Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 22.610,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων 

εξακοσίων δέκα ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 24% (5.426,40 €, πέντε χιλιάδων τετρακοσίων 

είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών), δηλαδή συνολικά απαιτούμενη δαπάνη 

28.036,40 € (είκοσι οκτώ χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ηράκλειο, 08.10.2018 

         Ο Συντάκτης                 Ο Διευθυντής 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΒΑΣ    ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ  
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 

Πληροφορίες: Φανούρης Οικονομάκης 

Τηλ.: 2813 409128 

E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr 

           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: « Προμήθεια 
μηχανημάτων - οργάνων φυσικοθεραπείας για τη Δ/νση  

Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Δήμο Ηρακλείου» 

  

                              Κ.Α : 15-7135.077   

                                                                             Προϋπολογισμός : 28.036,40 € (με Φ.Π.Α) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

  Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της  Προμήθειας  είναι:  Προμήθεια μηχανημάτων - οργάνων φυσικοθεραπείας 

για τη Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Δήμο Ηρακλείου 

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

Α Τις διατάξεις : 

• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
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απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την  

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της  παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

Β. Τις αποφάσεις : 

1. Την υπ’ αριθμ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το 

δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

2. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 

αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων 

ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων 

αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) 

Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών 

εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω. 

3. Την υπ. αριθμ. 539/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  εγκρίθηκε η δημιουργία 

και η μεταφορά στον Κ.Α. 15-6265.016 για το έτος 2018 με τίτλο «Προμήθεια  μηχανημάτων -

οργάνων φυσικοθεραπευτηρίου της  Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου» 

συνολικό ποσό 30.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2018. 

4. Την υπ. αριθμ. 429/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το άνοιγμα 

και η μεταφορά χρημάτων στον παραπάνω κωδικό. 

5. Την υπ’ αριθμ. 67703/10.08.2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότηση για 

υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος Διατάκτη. 

6. Την υπ’ αριθμ. 79277/20.09.2018 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας 

των Αντιδημάρχων. 

7. Την υπ’ αριθμ. 88416/15-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης περί έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης για την Προμήθεια μηχανημάτων -οργάνων 

φυσικοθεραπευτηρίου της Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου». 
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Άρθρο 3ο  

  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της Προμήθειας   θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό διαγωνισμό τους όρους του 

οποίου έχει ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 

και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά είδος. 

 Άρθρο 4ο  

Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 

Η παρούσα προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  

προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 

Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

 

 Άρθρο 5ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης . 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο 

προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας 

(των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της 

σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  

καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η 

παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της 
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ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 

αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ποσού ίσου με το  5% της  συμβατικής αξίας (των 

άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης . 

Κατά  τα λοιπά  ισχύει το άρθρο 16 της προκήρυξης .  

 

Άρθρο 6ο  

Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 

Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια ορίζεται το χρονικό διάστημα των 

60 (εξήντα) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει (συνολικά) στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο 

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο  

Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 

του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της 
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παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δε λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

Άρθρο 8ο  

Παραλαβή Υλικών προμήθειας  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του 

Δήμου Ηρακλείου. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος με μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.  

Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές    

της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο  

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 

υλικού. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων 

του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 

βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 



16 από 18 

 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει 

σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 

του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 

από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10ο  

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 

ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 

αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 

αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από 
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αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν 

παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 

παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 

εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους . 

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. 

Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν4412/16. 

  

Άρθρο 11ο  

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 

208 του N.4412/2016.  

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου.  

Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη   

«Εξοφλήθηκε».  

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   

 

Άρθρο 12 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 13ο  

 

  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Δήμο. 

                        

       

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                    Ηράκλειο, 08.10.2018 

  

      Ο Συντάκτης                                                             Ο Διευθυντής    

                                                                                   

                                                         

 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΒΑΣ                           ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ                
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2 

Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης 

Τηλ.: 2813 409128 

E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr  

                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Προµήθεια 

µηχανηµάτων φυσικοθεραπείας για τη ∆/νση  

Κοινωνικής Ανάπτυξης στο ∆ήµο Ηρακλείου 

Προϋπολογισµός : 28.036,40 € (µε Φ.Π.Α) 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ CPV 33150000-6  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 

1 Κρεββάτι εξεταστικό  Τεµ.             2   

2 Συσκευή Αναρρόφησης  Τεµ. 3   

3 Συσκευή Ηλεκτροθεραπειας 2 
καναλιών 

Τεµ 3   

4 Συσκευή διαθερµίας µε 
µικροκύµατα  

Τεµ. 1   

5 Λαµπα υπερύθρων  Τεµ. 2   

6 Ηλεκτροµάλαξη Τροχήλατη Τεµ. 1   

7 Θεραπευτική συσκευή 
Υπερήχων 

Τεµ.            1   

8 Ξύλινη συσκευή πρινισµού -
υπτιασµού 

Τεµ. 1   
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9 Ξύλινη συσκευή καµψης-
έκτασης καρπού 

Τεµ. 1   

10 Παραφινόλουτρο επιτραπέζιο 
χωρητικοτητας 2,5-3 λιτρα 

Τεµ. 3   

11 Πολυόργανο Γυµναστικης 
κορµού- χεριων –
τετρακεφάλων .  

Τεµ. 1   

12 Τραπεζάκι τροχήλατο    Τεµ. 2   

13 ∆ιάδροµος Βάδισης  Τεµ. 1   

      ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.)

 

      Φ.Π.Α. 24%  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

 
Ο προσφέρων 

 
(Σφραγίδα- Υπογραφή) 

 


