
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές                       
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7) που μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 68.366,53 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
  Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση για την  προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 
«Σταθερών καθισμάτων & καθισμάτων εργασίας, γραφεία- ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών 
σκίασης, ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη, υλικών περίφραξης χώρου και 
λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου 
Κρήτης»  έτους 2020. Η Μελέτη της προμήθειας αποτελείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό, τον Προϋπολογισμό Προσφοράς, την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και αποτελούν  
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  
   Μαζί με την προσφορά τους οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν prospectus για κάθε 
ένα από τα είδη που απαιτείται για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Τηλέφωνο 2813409185-186-189-403-428 

Φαξ 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Τζανιδάκης Βασίλης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
  Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση www.heraklion.gr 
β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες με το Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30) 
2813409185-186-189403,428, e-mail: prom@heraklion.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 10-7133.003 ποσού 18.000,00 ευρώ, 10-7135.003 ποσού 1.200,00 ευρώ, 
10-7135.020 ποσού 5.000,00 ευρώ, 10-7326.005 ποσού 8.000,00 ευρώ, 15-7133.014 ποσού 
5.000,00 ευρώ, 15-7133.015 ποσού 8.166,53 ευρώ, 15-7135.003 ποσού 3.000,00 ευρώ, 15-
7135.087 ποσού 5.000,00 ευρώ, 20-7135.012 ποσού 2.000,00 ευρώ, 20-7135.094 ποσού 1.000,00 
ευρώ, 30-7135.003 ποσού 1.000,00 ευρώ, 35-7133.001 ποσού 1.500,00 ευρώ, 40-7133.001 ποσού 
7.000,00 ευρώ, 40-7135.003 ποσού 2.500,00 ευρώ σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Σταθερών καθισμάτων & 
καθισμάτων εργασίας, γραφεία- ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών σκίασης, ειδικών κατασκευών, 
μεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη, υλικών περίφραξης χώρου και λοιπών ειδών γραφείου για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» έτους 2020.  
  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39143110-0 
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Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου, 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, 
γραφεία και βιβλιοθήκες, 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης, 44531510-9 Μπουλόνια και βίδες, 19520000-
7 Πλαστικά προϊόντα, 39711130-9 Ψυγεία, 39711130-9 Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων, 39515000-5 
Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα, 30191000-4 Εξοπλισμός 
γραφείου εκτός από έπιπλα, 44316000-8 Σιδηρικά είδη, 44111000-1 Οικοδομικά υλικά, 44312000-0 Σύρμα 
περιφράξεων, 44312300-3 Αγκαθωτό σύρμα, 44313100-8 Δικτυωτό σύρμα περίφραξης,  44425500-0 
Πλαστικά στελέχη, 45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων.  
  Οι 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 2,3,4,6,8) ή/και για μέρος της 
προκηρυχθείσας ποσότητας για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,6,8), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                                                                                                                                             
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος 
για τις ομάδες (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 5, ΟΜΑΔΑ 7) και θα πρέπει να το δηλώσουν στο ΤΕΥΔ στο μέρος ΙΙ 
(τμήματα ). 
  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 68.366,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.134,30€, ΦΠΑ: 13.232,23€). 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της μελέτης ο οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.*  
  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
συνολικής προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7) 
που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 Α.   
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως 
  Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

  Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ειδικότερα 
του άρθρου 203 αναφορικά με τον «Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» 
  Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 66 περί 
«Ανάληψη Υποχρεώσεων» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 
όπως ισχύει. 
  Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 
  Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
  Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
  Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
  Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 
  Του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 
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  Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
  Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
  Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
  Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 
  Τις διατάξεις του  Άρθρου 4 παρ. 1α του ΠΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8 2016) περί «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016. 
  Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

  Τις  διατάξεις του Ν.3463/2006 (Άρθρο 87 παρ. 3) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με την 
οποία ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος, με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του 
σε αντιδημάρχους», και της περίπτ. Ε' της παρ. 1 του άρθρου  58 και άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133). 
  Την υπ’ αριθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής Οδηγιών 
επί της υπ’ αριθμ. 2-16570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ» 
  Την υπ’αριθμ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
«Καθορισμού της διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», 
με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την μεταφορά τους 
από τις Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) στις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2017. 
  Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3871/2010, 
όπως ισχύουν σήμερα με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014. 
  Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη». 
  Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').  
  Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 
ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, 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.  
  Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

  Τον  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

  Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  
  Τον  Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις».  
  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση προμήθειας ή έργου, έστω  και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις 
που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του 
Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.  

B. 
  Η με αρ. πρωτ. 85250/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου. 
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  Η 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 δημοσιεύσεων τους  γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων  στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών 
εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω 
Β.1) Η με αρ. πρωτ 86247/2019 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου 
ως Διατάκτη». 
Β.2) Η με αρ. πρωτ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υποβολής 
υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος διατάκτη. 
 Β.3) Το υπ αρ. 3109/15-01-2020 πρωτογενές και τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006159206) του 
Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων για την προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  
των Υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. 
 Β.4) Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του παρακάτω πίνακα με Κ.Α, Περιγραφή, Αριθμό πρωτοκόλλου, 
Αριθμό Α.Α.Υ, ΑΔΑ:, ποσό δέσμευσης και (ΑΔΑΜ:20REQ006321852 εγκεκριμένου αιτήματος) με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση.  
 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αριθμό 

Πρωτοκόλλου  
Α.Α.Υ. ΑΔΑ ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

10-7133.003 

Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, 

ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων 

γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου 

16514/27-1-2020 Α-250 ΨΨ3ΚΩ0Ο-Α6Ζ 18.000,00 € 

10-7135.003 
Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε. 

Ηρακλείου 
16516/27-1-2020 Α-251 ΨΤΡΣΩ0Ο-Χ7Ι  1.200,00 € 

10-7135.020 

Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την 

αρχειοθέτηση των διοικητικών & οικονομικών 

υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου 

16517/27-1-2020 Α-252 ΩΚΞΥΩ0Ο-ΚΣΧ  5.000,00 € 

10-7326.005 

Προμήθεια - Κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης 

χώρου αποθήκευσης εκποίησης υλικών Τμήμα 

Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

16519/27-1-2020 Α-253 6Ε2ΔΩ0Ο-5ΧΟ  8.000,00 € 

15-7133.014 Προμήθεια επίπλων για το Info Point 16525/11-2-2020 Α-437 Δ2ΨΩ0Ο-121  5.000,00 € 

15-7133.015 
Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των 

Τμημάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 
16528/11-2-2020 Α-438 6ΙΣΘΩ0Ο-Ω9Ε  8.166,53 € 

15-7135.003 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 16532/11-2-2020 Α-439 ΨΥΝΝΩ0Ο-ΑΞ4  3.000,00 € 

15-7135.087 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 16581/11-2-2020 Α-440 ΨΣΞΓΩ0Ο-55Κ 5.000,00 € 

20-7135.012 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 16509/18-2-2020 Α-526 ΨΕ2ΙΩ0Ο-Ν43 2.000,00 € 

20-7135.094 Προμήθεια ειδών σκίασης και λοιπών ειδών 16512/18-2-2020 Α-527 6ΙΒΨΩ0Ο-2Ξ8 1.000,00 € 

30-7135.003 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 16580/11-2-2020 Α-441 Ο9ΤΩ0Ο-ΦΑΡ 1.000,00 € 

35-7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 16521/27-1-2020 Α-254 ΨΙΩ6Ω0Ο-ΧΜΝ 1.500,00 € 

40-7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 16522/27-1-2020 Α-255 ΨΤΘ8Ω0Ο-ΛΕΡ 7.000,00 € 

40-7135.003 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 16522/27-1-2020 Α-256 6ΑΔΟΩ0Ο-Ξ0Ω 2.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ   68.366,53 € 

 
  Β.5) Η με αριθμό 167/2020  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με την οποία: 
α) Εγκρίνεται η διενέργεια προμήθειας κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών-Τμημάτων 
& Δομών του Δήμου Ηρακλείου και η διάθεση πίστωσης ποσού 68.366,53 €  με το Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει 
σε βάρος των παρακάτω πιστώσεων από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 
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2020, από τους Κ.Α 10-7133.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών 
γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου» ποσού 18.000,00 
ευρώ,  10-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ηρακλείου» ποσού 
1.200,00 ευρώ, 10-7135.020 με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των 
διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου» ποσού 5.000,00 ευρώ, 10-7326.005 με 
τίτλο «Προμήθεια - Κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης χώρου αποθήκευσης εκποίησης υλικών Τμήμα 
Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων» ποσού 8.000,00 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 8.166,53 ευρώ, 15-7135.003 με τίτλο 
|Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού» ποσού 3.000,00 ευρώ, 15-7135.087 με τίτλο «Προμήθεια 
λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού» ποσού 5.000,00 ευρώ, 20-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού 
κεφαλαιακού εξοπλισμού» ποσού 2.000,00  ευρώ, 20-7135.094 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σκίασης και 
λοιπών ειδών» ποσού 1.000,00  ευρώ, 30-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού 
εξοπλισμού» ποσού 1.000,00 ευρώ, 35-7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» ποσού 
1.500,00 ευρώ, 40-7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» ποσού 7.000,00 ευρώ, 40-
7135.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού» ποσού 2.500,00 ευρώ. 
   β) Εγκρίνεται η εκτέλεση της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 
2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7 ) που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος. 
    γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας 
«Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου». 
   δ) Ψηφίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 
  Β.6) Ο εκτελούμενος εγκεκριμένος τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, οδός  Αγ. Τίτου αρ.1,1ος όροφος, 
αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» την 26/03/2020 ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 
  Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή η 26/03/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
  Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο 
διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή η 02/04/2020 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
  Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  
Στην ημερήσια εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ 
  Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα 
αποσταλεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
   Η Διακήρυξη με όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα της σύμβασης, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr  στην διαδρομή : Αρχική 
► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες. 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς το  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η με αρ. 20199/03-03-2020 Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην εφημερίδα. 

• Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ           __________) με τα τεύχη της μελέτης (Τ. Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.heraklion.gr/press/auction 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
  Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

  Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 
  Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
  Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
  Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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  Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην  αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
  Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

  Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
  Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,             
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης,                    
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 
1 Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε: σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
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2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

2.2.3.2. Επίσης: 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
  
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
  
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
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αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 

 2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο  
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δεν υπάρχουν απαιτήσεις.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
δεν υπάρχουν απαιτήσεις. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Όσον αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχουν απαιτήσεις. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

  Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα  
Παράρτημα 2.1.1. το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 
 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 
 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών συνεπώς θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών1. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 
  

 
1  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου (το οποίο 
να έχει εκδοθεί έως τρεις ( 3 ) μήνες πριν από την υποβολή τους ) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, υπόχρεοι για την υποβολή του ποινικού μητρώου είναι: Τα φυσικά πρόσωπα, 
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2α και 2.2.3.4 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (για την Ελλάδα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον 
είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους , άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να 
έχουν εκδοθεί έως τρείς ( 3 ) μήνες πριν από την υποβολή τους ). Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές 
και για την παράγραφο 2.2.3.2β., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
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επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικού ή 
Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητήριου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 
και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,2 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν …............................. . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  
 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 δεν υπάρχουν απαιτήσεις. 
 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 δεν υπάρχουν απαιτήσεις. 
 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

 
2  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7) που μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 2.4.2. της Διακήρυξης 
Προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο κάθε είδους που επιθυμεί ο προσφέρων. 
 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση....). Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, 
Φαξ και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.  
 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς αποτελεί  αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, ο 
οποίος  αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ). 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2.4.3 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: :……………………………................................ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * :……………………………......................................... 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Σταθερών 
καθισμάτων & καθισμάτων εργασίας, γραφεία- ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών 
σκίασης, ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη, υλικών περίφραξης χώρου 
και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης»  έτους 2020. 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:………………../……-……..-………….. 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …./…/………. και ώρα…….. 
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β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας. 
 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.2. 
 

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 
 

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 
 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα...), 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 2.2.6. της 
Διακήρυξης εφόσον απαιτείται, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 

2.4.5  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 
  Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα 2.3.1. της παρούσας Διακήρυξης. 
 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά είδος και δεν πρέπει να ξεπερνά τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό οποιουδήποτε είδους του διαγωνισμού. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 
 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 
 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που  
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι3. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

  H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

 
3  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης,  
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά 
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
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Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 
 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 
 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 
ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 
 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 

  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή. 
 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από 
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

  Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης 
είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β 
του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα... της Διακήρυξης 2.1.5. και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 

  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.4.5 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 
 

5.1.2. Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται 
 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 
τεύχος Β').) 
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 
 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
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ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]., 
 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 

5.2.2. 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 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 

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

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 
 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 
 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα 
ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια, μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 
η σύμβαση και θα γίνει κατόπιν συνεννόησης (συνολικά -τμηματικά) στο Δήμο Ηρακλείου, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. Όπου απαιτείται 
εγκατάσταση/συναρμολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και οι οποίες θα είναι με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 
 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών-Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση από την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του δήμου Ηρακλείου που συγκροτήθηκε σύμφωνα με 
την  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. 
 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης 
(συνολικά ή τμηματικά) με το Δήμο, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος 
Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. 
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 αρμοδίου αποφαινόμενού οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενού οργάνου, 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 ως άνω παράγραφο 1 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 προβλεπόμενών από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

6.4  Απόρριψη συμβατικών ειδών «Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  των 
υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 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. 
 

6.4.2. 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 ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος 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. 
 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.5 Δείγματα – Προσκόμιση prospectus – Τοποθέτηση - Συναρμολόγηση 
6.5.1.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στους χώρους για την προμήθεια εξοπλισμού της 
(ομάδας 3) Ειδικές κατασκευές επίπλων, 
α. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρου πρωτοκόλλου Πολεοδομίας  (α΄ όροφος )                                                                              
β. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info Point 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας προκειμένου να δουν τους χώρους για τα προς 
προμήθεια είδη καθώς και  για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των 
κατασκευών.  Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει  στον χώρου του Πρωτοκόλλου της 
Πολεοδομίας  (α΄ όροφος ) & στον χώρο του Info Point (Τουρισμού) του Δήμου Ηρακλείου,  σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, και πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 

6.5.2.  Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι στην προσκόμιση prospectus όπου απαιτείται και πρέπει 
να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

6.5.3. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι στην τοποθέτηση – συναρμολόγηση των ειδών όπου 
απαιτείται και πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 
6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τα είδη 
προμήθεια εξοπλισμού  ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της 
ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές 
 
6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 
Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμών κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 
 
 
                                                Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 
 
                                                                       ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                       Ηράκλειο, 03-03-20   
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2                                              Αρ. Πρωτ. 20199 
Τ.Κ.: 71202 
Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης  

Τηλ.: 2813409185 
Fax:  2810229207                                 
E-mail: prom@heraklion.gr 
 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7) που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της 
τιμή ανά είδος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 68.366,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 
Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Σταθερών 

καθισμάτων & καθισμάτων εργασίας, γραφεία – ντουλάπες – βιβλιοθήκες - ερμάρια, ειδών σκίασης, 
ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη, υλικών περίφραξης χώρου και λοιπών 
ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»  
έτους 2020. 
 
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 26/03/20 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, 
Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 
1, Τ.Κ. 71202 το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα 
αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε 
περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί την ίδια ημέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 02/04/20 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 

π.μ. στον ίδιο χώρο. 

  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς 
και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών-
Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2813409185,186,189,403). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται 

στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. 
Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 
-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 
-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης): 
-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  
-Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. 
 
Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές 

δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η 

δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.                                     

 

                                                                   Η Αντιδήμαρχος                                  

 Μαρία Γ. Καναβάκη                                                  
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Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019          

                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού 

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                   των υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου                                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                       Ηρακλείου Κρήτης Έτους 2020 
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                                   

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου        

Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης 

Τηλ.: 2813409613/614                                                                                                

E-mail: diaxirisi@heraklion.gr     
 

   

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Προμήθειας είναι: 
   Η προμήθεια «Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου 

Ηρακλείου Κρήτης». 

               

ΑΡΘΡΟ 20 

Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

 Α) Τις διατάξεις: 
1.Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και 

ειδικότερα του άρθρου 203 αναφορικά με τον «Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 66 περί «Ανάληψη 

Υποχρεώσεων» (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

3.Τις διατάξεις του  Άρθρου 4 παρ. 1α του ΠΔ 80/05-08-2016(ΦΕΚ Α’145/5-8 2016) περί «Ανάληψη 

Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016. 

4. Τις  διατάξεις του Ν.3463/2006 (Άρθρο 87 παρ. 3) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με την 

οποία ορίζεται ότι «Ο δήμαρχος, με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε 

αντιδημάρχους», και της περίπτ. Ε' της παρ. 1 του άρθρου  58 και άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133). 

5.Την υπ’ αριθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής Οδηγιών 

επί της υπ’ αριθμ. 2-16570/0026/13-05 2016 ΚΥΑ» 

6. Την υπ’αριθμ.2/16570/0026/13-05-2016 ΚΥΑ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 

«Καθορισμού της διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 

Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», με την οποία 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και καθορίζεται η διαδικασία που διέπει την μεταφορά τους από τις Υ.Δ.Ε. 

(Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) στις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και λοιπών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης από 01/01/2017. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 

3871/2010, όπως ισχύουν σήμερα με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17-08-2010)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη». 

9. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.  

10. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').  
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11. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 

ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

και της παρ. 9 του άρθρου 209, 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.  

12. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 

74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

13. Τον  Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

14. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

15. Τον  Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις».  

16. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση προμήθειας ή έργου, έστω  

και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.  

 Β) Τις αποφάσεις:  
1. Η με αρ. πρωτ. 85250/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου κα 

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 

2. Η με αριθ. Πρωτ. 86247/2019 Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου 

ως Διατάκτη» 

3. Η με αριθ. Πρωτ. 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υποβολής 

            υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη. 

      4.  Την αριθμ. 167/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 

     α) Εγκρίνεται η διενέργεια προμήθειας Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τμημάτων & 

Δομών του Δήμου Ηρακλείου και η διάθεση πίστωσης ποσού 68.366,53 €  με το Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σε 

βάρος των παρακάτω πιστώσεων από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2020, από 

τους  Κ.Α  10-7133.003 με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, 

ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 18.000,00 ευρώ,                       

10-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ηρακλείου >> ποσού 1.200,00 

ευρώ, 10-7135.020 με τίτλο <<Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & 

οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 5.000,00 ευρώ, 10-7326.005 με τίτλο <<Προμήθεια - 

Κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης χώρου αποθήκευσης εκποίησης υλικών Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & 

Αποθεμάτων >> ποσού 8.000,00 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 8.166,53 ευρώ, 15-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια 

λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 3.000,00 ευρώ, 15-7135.087 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού 

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

εξοπλισμού >> ποσού 2.000,00  ευρώ, 20-7135.094 με τίτλο <<Προμήθεια ειδών σκίασης και λοιπών ειδών>> 

ποσού 1.000,00  ευρώ, 30-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 

1.000,00 ευρώ, 35-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών >> ποσού 1.500,00 ευρώ,                        

40-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών >> ποσού 7.000,00 ευρώ, 40-7135.003 με τίτλο 

<<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 2.500,00 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2020.       

   β) Εγκρίνεται η εκτέλεση της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,4,6,8) πλην 

της (ομάδας 1,5,7 ) που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος. 
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    γ) Εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της προμήθειας 

 «Κεφαλαιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών-Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου» 

   δ) Ψηφίζονται οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού. 

   5. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 30 

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 συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα 

(ομάδες 2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7 ) που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος 

όπως καταγράφεται αναλυτικά στο τεύχος του  ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, και εφόσον τηρούν τα 

γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 
 

ΑΡΘΡΟ 40 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

   Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 

προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω: 

 α) Προκήρυξη 

 β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

 γ) Τεχνικές προδιαγραφές 

 δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 ε) Τιμολόγιο προσφοράς 

 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα 

υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΑΡΘΡΟ 50 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

   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 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, 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 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης .Κατά  τα λοιπά  

ισχύει το άρθρο 17 της προκήρυξης .  
 

ΑΡΘΡΟ 60 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 2.1.1, 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

συνεπώς ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία υπογραφής κατά την υπογραφή. 
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Κατακύρωσης: 

Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω 

Δικαιολογητικά οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου (το οποίο να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο, υπόχρεοι για την υποβολή του ποινικού μητρώου είναι: Τα φυσικά πρόσωπα , Ομόρρυθμοι 

εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. ,Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε ,Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 

ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 α. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας (για την Ελλάδα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους , άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως 

τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος θα υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση του αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση 2.2.3.2 στην περίπτωση β ΄ ( γ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 80,) αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής,                   

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 . Για τις λοιπές 

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
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βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικού ή 

Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητήριου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 70 

Παράδοση Υλικών ( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 

   Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα ( 60 )  ημερών  από 

την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης  (συνολικά -τμηματικά) στο Δήμο 

Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. 

Όπου απαιτείται εγκατάσταση / συναρμολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και οι οποίες 

θα είναι με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

   Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  

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

ΑΡΘΡΟ 80 

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. 
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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 παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 90 

Παραλαβή Υλικών προμήθειας  

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

της παραγράφου 11β 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 
 

ΑΡΘΡΟ 100 

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 συντελέσθηκε 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 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 την 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 προβλεπομένων 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, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 110 

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. 
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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 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 120 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

   Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει εντός το πολύ εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του 

σχετικού από τον προμηθευτή παραστατικού και 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) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»  

Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, ήτοι να εκδίδεται 

τιμολόγιο ανά εντολή και Κ.Α προϋπολογισμού, μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την 

εντολή. 

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 

ΑΡΘΡΟ 130 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

   Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 140 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ 150 

Τιμή 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
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ΑΡΘΡΟ 160 

Παραστατικά Τιμολόγια 

 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  τιμολογήσει σύμφωνα με τους Κ.Α ( Π .Α.Υ.) των υπηρεσιών μετά από 

συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη.   

 

ΑΡΘΡΟ 170 

Ρήτρα εχεμύθειας  

 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις σχετικές 

αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

                Ο Συντάκτης                                                            H Διευθύντρια 

            Υπεύθυνος του Τμήματος                              Οικονομικών Υπηρεσιών   

           Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

       

 

           Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                   Ελένη Σταυρακάκη   

20PROC006390972 2020-03-06



Σελίδα 1 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΕΡΓΟ : Προμήθεια  Κεφαλαιακού Εξοπλισμού 

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών -                  

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              Τμημάτων & Δομών του Δήμου     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                  Ηρακλείου για το έτος 2020.                            

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών / Δημοπρασιών                                                                                                                               

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρόγεω αρ.2, 1ος όροφος                                                                                                                                          

Πληροφορίες: Β. Τζανιδάκης                                                          

Τηλ.:  2813409185-186-189                                                                                                       

 E-mail: prom@@heraklion.gr                     
 
    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

    Για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Σταθερών καθισμάτων & καθισμάτων εργασίας, γραφεία- 

ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών σκίασης, ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη, 

υλικών περίφραξης χώρου και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 2,3,4,6,8) πλην της (ομάδας 1,5,7) που 

μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος   
   Όλα τα ζητούμενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις 

ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται. 

   Όλα τα είδη θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, ο 

χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια θα είναι επιλογής του Δήμου Ηρακλείου. 

  Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας 

στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται. 

  Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η 

υπηρεσία  και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.  

  Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών με ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του προς προμήθεια εξοπλισμού. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις καθώς και το ποσοστό απόκλισης 

από αυτές ανά είδος. 

  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων και το Τμήμα Προμηθειών - Δημοπρασιών, τηρώντας την διαδικασία 

και τον προγραμματισμό των πρωτογενών αιτημάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, συγκέντρωσε τα είδη του 

πάγιου εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών & Δομών του Δήμου (έπιπλα, εξοπλισμός, 

κλπ) για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Υπηρεσιών-Τμημάτων-Δομών για το έτους 2020.  

  Οι  τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση 

έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο,  με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συμβατά 

με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας.  
   Η δαπάνη βαρύνει τους  Κ.Α  10-7133.003 με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, 

ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 18.000,00 ευρώ, 10-7135.003 με τίτλο 

<<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ηρακλείου >> ποσού 1.200,00 ευρώ, 10-7135.020 με τίτλο <<Προμήθεια 

μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 5.000,00 

ευρώ, 10-7326.005 με τίτλο <<Προμήθεια - Κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης χώρου αποθήκευσης εκποίησης υλικών Τμήμα 

Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων >> ποσού 8.000,00 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 8.166,53 ευρώ, 15-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 

3.000,00 ευρώ, 15-7135.087 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 5.000,00 ευρώ, 20-7135.012 με 

τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 2.000,00  ευρώ, 20-7135.094 με τίτλο <<Προμήθεια ειδών σκίασης 

και λοιπών ειδών>> ποσού 1.000,00  ευρώ, 30-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 

1.000,00 ευρώ, 35-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών >> ποσού 1.500,00 ευρώ, 40-7133.001 με τίτλο 

<<Προμήθεια επίπλων και σκευών >> ποσού 7.000,00 ευρώ, 40-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 

>> ποσού 2.500,00 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2020.       
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Σελίδα 2 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 2,3,4,6,8 ) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας  για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,6,8 ), θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                                                                                                                                             

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για τις ομάδες  

(ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 5, ΟΜΑΔΑ 7) 
 

  ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                   
(Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, επισκεπτών,  κλπ). 

     Τα καθίσματα εργασίας κλπ θα είναι σύμφωνα και πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

39110000-6 
Καθίσματα, καρέκλες 
και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2 

Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά: υψηλών προδιαγραφών με συνδυασμό άψογης αισθητικής, 
λειτουργικότητας και ανατομικό σχεδιασμό. Το κάθισμα φέρει μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης , μηχανισμό 
ρύθμισης ύψους, κλίσης και οριζόντιας μετακίνησης έδρας, μηχανισμό ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με 
το βάρος του χρήστη, ρύθμιση λόρδωσης πλάτης με χρήση εταντήρα και ρύθμιση κατά πλάτος των μπράτσων.  Ο 
μεταλλικός σκελετός του καθίσματος να είναι από σωλήνα στρογγυλής διατομής Φ25mm, επιχρωμιωμένος, με τέσσερα 
πόδια και να φέρει ενισχυμένα πλαστικά πέλματα για την προστασία των δαπέδων. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης 
να είναι ειδικά διαμορφωμένος από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο, με ανατομικές καμπύλες που ανταποκρίνονται στις 
διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα. Το ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-140 kg. Η τελική 
καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 84cm (απόκλιση  ± 0,05m) 
Χρώματος Μαύρο (Δερμάτινη) Προσκόμιση prospectus  Ποσότητα 15 

2 

39110000-6 
Καθίσματα, καρέκλες 
και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 

Πολυθρόνα καρέκλα πλαστική  χρώματος εκρού διαστάσεων 60Χ62Χ89cm με (απόκλιση  ± 0,05m), από ανθεκτικό και 
αδιάβροχο υλικό, να μπορούν να  στοιβάζονται. Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων  Ποσότητα 10       

3 

39110000-6 
Καθίσματα, καρέκλες 
και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1  

Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, ανατομικό, περιστρεφόμενο σε άξονα, έτσι ώστε να υποστηρίζει 
τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά μπράτσα, βάθος και Πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με 
ανάκληση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ύφασμα η δερματίνη, κατάλληλες για εντατική χρήση, ενδεικτικό 
μέγιστο βάρος χρήστη 85-100 kg. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης 
από το έδαφος 84cm (απόκλιση  ± 0,05m), Χρώματος Μαύρο η Μπορντό Προσκόμιση prospectus   Ποσότητα 70            

4 

39110000-6 
Καθίσματα, καρέκλες 
και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4 

Αναδιπλούμενη καρέκλα με μεταλλικό σκελετό και πλαστική έδρα και πλάτη από σκληρό PVC ή πολυαιθυλένιο. 
Διαστάσεων: (γενική απόκλιση +5cm / -5cm) Μήκος/ Πλάτος/ Ύψος  45εκ *50εκ*88εκ. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλάτη και 
έδρα κατασκευασμένη από PVC ή πολυαιθυλένιο, ειδικό για εξωτερικούς χώρους με μεγάλη ανθεκτικότητα στην 
καταπόνηση από τον ήλιο και τη βροχή. Στήριξη σε ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής που καταλήγει 
σε ένα πτυσσόμενο σύστημα ποδιών, να έχει μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα και εξαιρετική σταθερότητα. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται τα πόδια «μαζεύουν» καταλαμβάνοντας τον λιγότερο δυνατό χώρο. Ιδανικό για αποθήκευση. Οι απολήξεις 
των ποδιών διαθέτουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές. 
Μαύρου χρώματος, Προσκόμιση prospectus   ποσότητα 15  ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ+ 1η ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

5 

39110000-6 
Καθίσματα, καρέκλες 
και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10  

Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών με μπράτσο με δερματίνη ή ύφασμα αντοχής , διαστάσεις καθίσματος  Π 
0,47 * Β 0,42 * Y 0,44 m, διαστάσεις πλάτης  Π 0,48 *Y 0,34 m. Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από 
χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5 mm, κατάλληλα κουρμπαρισμένο και 
συγκολλημένο. Ο σκελετός θα είναι επιχρωμιωμένος και θα φέρει 4 αντιολισθητικά πέλματα από  θερμοπλαστικό υλικό. Η 
έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό και θα στερεώνονται  πάνω στο 
σκελετό. H έδρα και η πλάτη, θα φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20 mm υπενδεδυμένο με 
ταπετσαρία , χρώματος Μαύρο, Προσκόμιση prospectus  ποσότητα 32 

6 

39110000-6 
Καθίσματα, καρέκλες 
και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5 

Σταθερά καθίσματα Παγκάκι 3θέσιο αναμονής επισκεπτών  δημόσιων χώρων  μεταλλικό με PVC καθίσματα Μαύρου 
χρώματος, Διαστάσεις (γενική απόκλιση +5cm / -5cm) ύψος: - μήκος - βάθος - ύψος καθίσματος  80/160*50/43.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ενισχυμένος επιχρωμιωμένος μεταλλικός σκελετός γκρι ή ασημί χρώματος, στηριζόμενα σε 
οριζόντια μπάρα που να καταλήγει σε δύο διπλά πόδια, για την καλύτερη δυνατή αντοχή σε βάρος. Να δίνει την 
δυνατότητα της εύκολης μετακίνησης σε άλλο χώρο καθώς δεν πακτώνεται στο έδαφος. Επένδυση με τεχνόδερμα PVC 
υψηλών αντοχών, που παρέχει ανθεκτικότητα αλλά και εύκολη δυνατότητα καθαρισμού σε μαύρο χρώμα.  
Ανατομικός σχεδιασμός που ακολουθεί τις γραμμές του σώματος. Με μπράτσο για στήριξη των χεριών. 
Τα πόδια φέρουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές. 
Προσκόμιση prospectus  ποσότητα 2  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

 

  ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 2.                                                                     
( Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ). 

   Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Να είναι κατασκευασμένα από 
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Σελίδα 3 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F.  πάχους για τα πλαίσια και τις πόρτες 18 mm, για τα ράφια 22 

mm και για τις επιφάνειες γραφείων 25 mm. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πέλματα θα είναι πλαστικά - ελαστικά για αθόρυβη μετακίνηση και για την 

προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα. Για τα έπιπλα η Απόκλιση θα είναι ± 

0,05m, και για τις βιβλιοθήκες-ντουλάπια-ερμάρια  Γενική απόκλιση ύψους ± 0,05m, και θα είναι σύμφωνα με τα 

γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2φυλλή, χρώματος ξύλου κερασιά με 4 πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Κοιν. Ανάπτυξης Ποσότητα (1)  

2 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΦΥΣΙΚΟ με 4 πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  220*100*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Κοιν. Ανάπτυξης Ποσότητα (2)  

3 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 22 

Ντουλάπα ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, χρώματος ξύλου καρυδιά σκούρα με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  210*290*35. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Ποσότητα (1) 

4 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, χρώματος ξύλου οξιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  130*100*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Φιλαρμονική Ποσότητα (3) 

5 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 24 

Ντουλάπι Βιβλιοθήκη με συρταριέρες  χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά, με 24 συρτάρια και με  2 ρυθμιζόμενα ράφια , 
Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,03m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  245*125*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από 
συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται τα πόμολα των συρταριών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Ταμείο Ποσότητα (1) 

6 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρι με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 
χ πλάτος χ βάθος  190*80*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομία 
Ποσότητα (2) 

7 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρι με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 
χ πλάτος χ βάθος  200*100*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομία 
Ποσότητα (2) 

8 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρι με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 
χ πλάτος χ βάθος  200*80*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομία 
Ποσότητα (3) 

9 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 20 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος λευκού μελαμίνης   κατά το ήμισυ κλειστές, με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , 
Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*70*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό 
M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
Προσκόμιση prospectus Δημοτ. Περιουσία Ποσότητα (1) 
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Σελίδα 4 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

10 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  Γκρι / Οξυά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*100*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Αγροτ. 
Ανάπτυξης Ποσότητα (1) 

11 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  Γκρι / Οξυά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Αγροτ. 
Ανάπτυξης Ποσότητα (1) 

12 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  κερασιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  180*80*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Κοιμητήρια  Ποσότητα (2) 

13 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Οξυά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*37. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Προϋπολογισμού 
Ποσότητα (1) 

14 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*50*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus Σταυράκια Ποσότητα (2) 

15 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus ΟΙΚΟΝ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ποσότητα (1) 

16 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  150*90*47. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  2η ΔΗΜΟΤ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ποσότητα (1) 

17 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*70*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus ΟΙΚΟΝ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ποσότητα (3) 

18 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ / Οξυά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Αγροτ. 
Ανάπτυξης Ποσότητα (1) 

19 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Καφέ με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*80*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 
Ποσότητα (1) 

20 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Κερασιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  220*100*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Αστέγων Ποσότητα (2) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Οξιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*90*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Προγραμματισμού Ποσότητα (1) 

22 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Οξιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*160*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Καθαριότητας Ποσότητα (2) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Κερασιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 
0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*140*44. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Πρασίνου Ποσότητα (1) 

24 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Οξιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  80*100*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Καθαριότητα 
Ποσότητα (2) 

25 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 17 

Ντουλάπα 3φυλλή, χρώματος ξύλου Οξιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  175*120*52. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται 
κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  
Αλικαρνασσού Ποσότητα (1) 

26 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 21 

Ντουλάπα 4φυλλή, (2 φύλλα σε κάθε στήλη ισομεγέθους) χρώματος λευκού μελαμίνης με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα 
ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*72*42. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από 
συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Δημοτ. Περιουσία Ποσότητα (2) 

27 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 23 

Ντουλάπα Μονόφυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*50*60. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus Δημοτική Αστυνομία  Ποσότητα (3) 

28 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 26 

Ντουλάπι  πίνακας ανακοινώσεων  κλειστό με 1 πορτάκι και με τζάμι, χρώματος λευκό εξωτερικού χώρου διαστάσεων ύψος: 
χ πλάτος χ βάθος  90*60*10, θα συμπεριλαμβάνετε το πόμολο και οι μεντεσέδες. Σταυράκια Ποσότητα (1) 

29 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 26 

Ντουλάπι  πίνακας ανακοινώσεων  κλειστό με 2 πορτάκια και με τζάμι, χρώματος λευκό εξωτερικού χώρου διαστάσεων ύψος: 
χ πλάτος χ βάθος  60*90*10, θα συμπεριλαμβάνετε το πόμολο και οι μεντεσέδες. Σταυράκια Ποσότητα (1) 

30 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  90*90*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομία 
Ποσότητα (1) 

31 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  45*55*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Προγραμματισμού Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  80*110*55. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus Σταυράκια Ποσότητα (1) 

33 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 25 

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος υπόλευκο με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m 
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  95*105*30. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομία 
Ποσότητα (2) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 27 

Ντουλάπι ανοικτό, χρώματος καρυδιά με  ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  
100*60*48. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F.  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Λογιστήριο Ποσότητα (1) 
 

35 

39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 23 

Ντουλάπι μονόφυλλό, χρώματος γκρι με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  
ύψος: χ πλάτος χ βάθος  150*40*40. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά 
ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομία 
Ποσότητα (2) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 13 

Ερμάριο γραφείου, χαμηλό επαγγελματικών χώρων με ντουλάπια και  ράφια. Χρώμα ξύλου δρυς και Διαστάσεις: ύψος χ 
πλάτος χ βάθος χ:  80*150*40 cm .(απόκλιση  ± 0,05m), Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Αντιδ. Πολιτισμού Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 28 

Ερμάριο τροχήλατο γραφείου , σε απόχρωση φυσικό ξύλο οξιά, με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις 
(γενική απόκλιση  ± 0,05m) ύψος: χ πλάτος χ βάθος  60*100*50. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. Να 
Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 
prospectus  Φιλαρμονική Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 27 

Ραφιέρα ανοικτή μπροστά, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με 3 τρία εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 
απόκλιση  ± 0,05m) ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*60*30. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus Σταυράκια Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 27 

Ραφιέρα ανοικτή μπροστά, χρώματος ΓΚΡΙ με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση  ± 0,05m) ύψος: χ 
πλάτος χ βάθος  100*50*35. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. , σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 27.1 

Ραφιέρα ανοικτή μπροστά, χρώματος ΓΚΡΙ με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση  ± 0,05m) ύψος: χ 
πλάτος χ βάθος  80*90*45. Από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. , σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ποσότητα (5) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος Γκρι , Διαστάσεις γραφείου:  150*75*74 cm.(απόκλιση  ± 
0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομίας Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος Γκρι , Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.(απόκλιση  ± 
0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομίας Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά , Διαστάσεις γραφείου:  
160*70*74 cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Παλιάς Πόλης Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος καρυδιά, Διαστάσεις γραφείου:  120*60*74cm.(απόκλιση  
± 0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Αλικαρνασσός Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 30 

Γραφείο εργασιακού χώρου ( και με προέκταση γωνία για Η/Υ ) με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια 
εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, 
και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές 
τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος κερασιά, 
Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  Προσκόμιση prospectus   ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος οξιά, Διαστάσεις γραφείου:  180*90*74 cm.(απόκλιση  ± 
0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Καθαριότητας Ποσότητα (3) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος Κερασιά, Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.(απόκλιση  
± 0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Πρασίνου Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος υπόλευκο, Διαστάσεις γραφείου:  160*55*74 
cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομίας Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος Γκρι / Οξυά, Διαστάσεις γραφείου:  150*75*74 
cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  Προσκόμιση prospectus  Αγροτικής Ανάπτυξης Ποσότητα (2) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 16 

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Χρώματος Γκρι, Διαστάσεις γραφείου:  150*80*74 cm.(απόκλιση  ± 
0,05m).  Προσκόμιση prospectus  ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ποσότητα (5) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 29 

Γωνιακό Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, , στις τοποθετούμενες 
κάθετα βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας 
κατασκευάζετε εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με 
αποτέλεσμα να μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. διαστάσεων: 1,80Χ0,80 με γωνία στα δεξιά: 
0,80Χ0,60 του οποίου η βάση θα είναι σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη δρυός , Προσκόμιση prospectus  
Κτιριακών Έργων Ποσότητα (1)  
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 29 

Γωνιακό Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, , στις τοποθετούμενες 
κάθετα βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας 
κατασκευάζετε εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με 
αποτέλεσμα να μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. διαστάσεων: 1,60Χ0,80 με γωνία στα δεξιά: 
0,80Χ0,60 του οποίου η βάση θα είναι σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη δρυός , Προσκόμιση prospectus 
Κτιριακών Έργων Ποσότητα (1) 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση γκρί, διαστάσεων 
μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (4)  Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομίας 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Γκρι / Οξυά, 
διαστάσεων μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m)  Ποσότητα (1)  Προσκόμιση prospectus                               
Αγροτ. Ανάπτυξη 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Κερασιά, διαστάσεων 
μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m)  Ποσότητα (1)  Προσκόμιση prospectus   Πράσινο 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Δρυς και Γκρι τα 
πλαϊνά, διαστάσεων μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (1) Προσκόμιση prospectus  
Κτιριακών Έργων 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, απόχρωση ξύλου καρυδιά σκούρα, 
διαστάσεων μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (3)  Προσκόμιση prospectus ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου κερασιά, διαστάσεων 
μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (2) Προσκόμιση prospectus  Κοιμητήρια 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Οξιά, διαστάσεων 
μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (6) Προσκόμιση prospectus  Καθαριότητας & 
Αλικαρνασσού 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση υπόλευκο, διαστάσεων μήκος 
42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (1) Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομίας 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με 
τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση φυσικό ξύλο, διαστάσεων 
μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (3) Προσκόμιση prospectus  Κοινωνικής ανάπτυξης 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 
μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Ανθρακί /  Γκρι τα πλαϊνά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* 
περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Ποσότητα (1) Προσκόμιση prospectus  Τμήμα παιδείας 
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39120000-9 
Τραπέζια, 

ντουλάπια, 
γραφεία και 
βιβλιοθήκες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 
μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη δρυός, διαστ. 
μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Ποσότητα (1) Προσκόμιση prospectus 
Κτιριακών Έργων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 7 

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 
μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση φυσικό ξύλο οξιά, διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές, Ποσότητα (3) Προσκόμιση prospectus Φιλαρμονική + Καθαριότητα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 12 

Τραπεζάκι Σαλονιού Επισκεπτών γραφείου, Με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα, εξωτερικά καπάκια και πλαϊνά 
κατασκευάζονται από MDF 25 mm Χρώματος Κερασιά και διαστάσεων περίπου 85χ45χ42,7 (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (1)  
Προσκόμιση prospectus  Πολεοδομίας 
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Νο 12 

Τραπεζάκι Σαλονιού Επισκεπτών γραφείου, Με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα, εξωτερικά καπάκια και πλαϊνά 
κατασκευάζονται από MDF 25 mm Χρώματος Κερασιά και διαστάσεων περίπου 40χ40χ42,7 (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (2)  
Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων  
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Νο 33 

Τραπέζι-Έδρα συνεδριάσεων ΟΒΑΛ  διαστάσεων 76x80x155cm, (απόκλιση  ± 0,05m).  χρώματος ξύλου Οξιά .  Η επιφάνεια του 
θα είναι εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm κατηγορίας Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 
και θα φέρει περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm Ο σκελετός του να αποτελείται από 4 ξύλινα ή μεταλλικά πόδια με πλαίσιο κάτω 
από την επιφάνεια εργασίας όμοιας διατομής και πάχους με τα ποδιά. Τα πόδια να ενώνονται με το παραπάνω πλαίσιο κάθετα 
και υπό γωνία 45ο (σε σχέση με τις παράλληλες ράβδους του πλαισίου) και να φέρουν ειδικούς ρεγουλατόρους για την σωστή 
οριζοντίωση του επίπλου, Προσκόμιση prospectus Σταυράκια Ποσότητα (1) 
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Νο 33 

Τραπέζι-Έδρα συνεδριάσεων ΟΒΑΛ  διαστάσεων 76x80x155cm, (απόκλιση  ± 0,05m).  χρώματος ξύλο καφέ .  Η επιφάνεια του 
θα είναι εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 mm κατηγορίας Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 
και θα φέρει περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm Ο σκελετός του να αποτελείται από 4 ξύλινα ή μεταλλικά πόδια με πλαίσιο κάτω 
από την επιφάνεια εργασίας όμοιας διατομής και πάχους με τα ποδιά. Τα πόδια να ενώνονται με το παραπάνω πλαίσιο κάθετα 
και υπό γωνία 45ο (σε σχέση με τις παράλληλες ράβδους του πλαισίου) και να φέρουν ειδικούς ρεγουλατόρους για την σωστή 
οριζοντίωση του επίπλου, Προσκόμιση prospectus ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ Ποσότητα (1) 

 
  

ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 3.                                                                                                   
α. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρου πρωτοκόλλου Πολεοδομίας  (α΄ όροφος )                                                                              

β. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info Point . 

Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Να είναι κατασκευασμένα από:                                   

Τα κασώματα με Μελαμίνη 18mm και με σόκορα PVC, Τα Εσωτερικά κασώματα με στάση για την μεταφορά στα ράφια σε 

οποιαδήποτε διάσταση, Οι Πόρτες από βακελίτη και πλαϊνά σε διάφορες αποχρώσεις επιλογής της υπηρεσίας, Με 

μεταλλικά συρτάρια, Με Πόμολα επιλογής της υπηρεσίας, Στην (Κορνίζα τοποθέτησης Τ.V.) θα πραγματοποιηθεί  κοπή 

γυψοσανίδας για την δημιουργία χώρου – κατασκευή περιμετρικής κορνίζας από βακελίτη. Η Φυσαρμόνικα διαδρόμου θα 

αποτελείτε από PVC με μια σειρά κρύσταλλο στο πάνω μέρος. Τα πέλματα θα είναι πλαστικά - ελαστικά για αθόρυβη 

μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα. Για τα έπιπλα η 

Απόκλιση θα είναι ± 0,03m, και για τις βιβλιοθήκες-ντουλάπια-ερμάρια  Γενική απόκλιση ύψους ± 0,03m, και θα είναι 

σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών 
λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών. Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει  στον χώρου του Πρωτοκόλλου 
της Πολεοδομίας  (α΄ όροφος ) & στον χώρο του Info Point (Τουρισμού) του Δήμου Ηρακλείου,  σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.  Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον 
ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 
είναι τα εξής : 
Ειδικές κατασκευές επίπλων για τον χώρου του Πρωτοκόλλου της Πολεοδομίας  (α όροφος ) & για τον χώρο του Info Point 
(Τουρισμού) του Δήμου Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση του κοινού, και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Ντουλάπες, ερμάρια, 
Πάγκους εργασίας για τους υπάλληλους της υπηρεσίας, Πάγκους εργασίας για χρήση από το κοινό, Ντουλάπια για την 
συμπλήρωση εγγράφων, Ντουλάπια για τον εκτυπωτή, ειδικές κατασκευές Διαχωρισμού Διαδρόμου, τζάμια ασφαλείας με 
ειδικές εγκοπές στις θέσεις των υπαλλήλων για την παραλαβή/ παράδοση των εγγράφων, γωνιακά ράφια, ντουλάπια με push 
button, τριγωνικό ντουλάπι και ράφια ανοιχτά στο πάνω μέρος, ραφιέρες, τροχήλατες συρταριέρες, Εντοιχισμός Οθόνης, 
Ντουλάπα, Φυσαρμόνικα διαδρόμου, Κουτιά Καλωδίων, Κατασκευή Κουτί Αποθήκευσης για  πάνελ κλπ. 
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Προμήθεια επίπλων ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info Point 

a.   Ντουλάπα Δίφυλλη – Διαχωριστικό Φωτοτυπικού Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,90μ πλάτος, 0,30μ βάθος 
με 8 ράφια εσωτερικά. 

b. Ντουλάπα γραφείου Δίφυλλη Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,77μ πλάτος, 0,56μ βάθος με  
c. 3 συρτάρια στο κάτω μέρος, και ράφια με πόρτες στο κάτω μέρος. 
d. Ντουλάπα Μονόφυλλη Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,40μ πλάτος, 0,50μ βάθος με  συρτάρια στο κάτω 

μέρος, 
 και ανοιγόμενη πόρτα στο πάνω μέρος. 

e. Εντοιχισμός Οθόνης  Διαστάσεων:  1,00μ ύψος, 1,30μ πλάτος,  με περιμετρική κορνίζα. 
f. Ντουλάπα Διαχωρισμού Διαδρόμου Διαστάσεων: 1,00μ ύψος, 0,36μ πλάτος, 1,20μ βάθος διπλής όψεως 

με πόρτες. 
g. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 1,20 μ ύψος, 2,00 μ πλάτος, 0,80μ βάθος με πόρτες.  
h. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 1,10 μ ύψος, 1,80 μ πλάτος, 0,80μ βάθος με τυφλή πόρτα 

αριστερά και ανοιγόμενη δεξιά.  
i. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 0,90 μ ύψος, 2,10 μ πλάτος, 0,90μ Βάθος.  
j. Συρταριέρα Βαγονέτο  Διαστάσεων: 0,99 μ ύψος, 1,05 μ πλάτος, 0,75μ βάθος με 5 συρτάρια με μηχανισμό 

φρένου.  
k. Φυσαρμόνικα διαδρόμου Διαστάσεων: 1,85 μ ύψος, 0,85 μ πλάτος.  
l. Κουτί Καλωδίων για τα φωτοτυπικά Διαστάσεων: 0,60 μ ύψος, 0.80 μ πλάτος, 0,50μ Βάθος. 
m. Κατασκευή Κουτί Αποθήκευσης για τα πάνελ Διαστάσεων: 0,40 μ ύψος, 2,85 μ πλάτος.  
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Επίπλωση χώρου πρωτοκόλλου Πολεοδομίας (α όροφος): 
α. Πάγκος εργασίας μήκους 5,60μ και συνολικού ύψους1,20μ ( βάθους 0,60μ σε ύψος 0,70μ και βάθους 0,30μ σε ύψος 1,20μ  
για τους υπάλληλους της υπηρεσίας, με κατάλληλα διαμορφωμένη βάση στήριξης ώστε να διαχωρίζει τον πάγκο σε δύο (2) 
θέσεις εργασίας. Για την σωστή στήριξη της κατασκευής θα τοποθετηθούν πλαϊνά στοιχεία και κάθετο φύλλο μελαμίνης 
εμφανή προς την πλευρά του κοινού (κούτελο) πάχους 18μμ για την αποφυγή της μετακίνησης των στοιχείων της κατασκευής 
προς κάθε κατεύθυνση. Κατά μήκος του πάγκου στην ψηλότερη στάθμη θα τοποθετηθεί τζάμι ασφαλείας ύψους:0,45εκ και   
πάχους 1εκ με ειδικές εγκοπές στις θέσεις των υπαλλήλων για την παραλαβή/ παράδοση των εγγράφων το οποίο θα στηριχθεί 
στα σημεία όπου θεωρείται απαραίτητο με ειδικά τεμάχια. , σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας 
β. Πόρτα διαχωρισμού υπαλλήλων με το κοινό, ύψους 0,60μ και μήκος 1,20μ. 
γ.  Συρταριέρες τροχήλατες γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες θα φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, 
με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην 
κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας, 
διαστάσεων μήκος 42*βάθος59*υψος58* περίπου (απόκλιση  ± 0,05m) Ποσότητα (3). 
δ. Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα 
βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από MDF 25 mm, και η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζετε 
εξ ολοκλήρου  από MDF 30 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να 
μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας, Διαστάσεις γραφείου:  
120*60*70 cm.(απόκλιση  ± 0,05m)  
ε. Ντουλάπα 5φυλλή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια ανά 0,35μ-0,40μ , 
Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  2,43*2,75*60. Από  μελαμίνη  πάχους 18μμ.                                               
Να συμπεριλαμβάνονται κλειδαριές ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών. 
 Στ. Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, ανατομικό, περιστρεφόμενο σε άξονα με μηχανισμό 
συγχρονισμένης ανάκλησης, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά μπράτσα, βάθος και Πλάτος 
καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ανάκληση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ελαστικό δίχτυ ή 
ύφασμα, κατάλληλες για εντατική χρήση, Το πεντάνευρο της βάσης είναι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, ενδεικτικό μέγιστο 
βάρος χρήστη 85-120 kg.. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το 
έδαφος περίπου  84-90 cm (απόκλιση  ± 0,05m), Χρώματος Μαύρο Ποσότητα (4).  
ζ. Εργασίες αποκατάστασης ( αποξήλωση υπάρχουσας πόρτας) και επισκευή με όλα τα παρελκόμενα που θα απαιτηθούν για 
την αποκατάσταση. 
η. Κατασκευή Κουτιά τοποθέτησης οθόνες Η/Υ. 
Θ. Κανάλι όδευσης με χωνευτές πρίζες δικτύου και ρεύματος  για την διανομή ενέργειας και δεδομένων (δυνατότητα 
διαχωρισμού μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) στις θέσεις εργασίας Πάγκου εργασίας: Σε κάθε θέση εργασίας θα 
αντιστοιχούν 2 πρίζες ρεύματος σούκο (μία για τη μονάδα και μία για την οθόνη του Η/Υ) και μία πρίζα δικτύου. (δηλ. πάνω 
από τη διπλή πρίζα δικτύου θα υπάρχουν 4 πρίζες σούκο για δύο γειτονικούς σταθμούς εργασίας). 
 

 

ΟΜΑΔΑ 4η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 4.                                                                                                    
( Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε με τα παρελκόμενα & Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε τύπου UNIRACK ). 

     Αντικείμενο  είναι η «Προμήθεια με τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (dexion & τύπου UNIRACK) »  με μεταλλικές 

κολώνες τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ Τ36*36*1,8 mm, ύψους 2,00 m, για τη συναρμολόγηση των ραφιών τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 

διαστάσεων  α) 0,92x30cm, β) 0,92x46cm, γ) 122x30cm, δ) 122x61cm  με όλα τα απαραίτητα υλικά, δηλαδή,  πλαστικά 

πέλματα, βίδες και παξιμάδια γαλβανιζέ (Μ8x16),και ότι άλλο τυχόν απαιτείται για την ενδεδειγμένη, επαρκή και 

ασφαλή κατασκευή των φατνωμάτων. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: Οι κολώνες θα έχουν παραχθεί από κατάλληλο χαλυβδοέλασμα με πάχος υλικού 1,8χιλ. 

Το παραγόμενο διάτρητο γωνιακό έλασμα (κολώνα) θα έχει διαστάσεις 36χιλ.*36χιλ.*1,8χιλ. / Τα ράφια θα έχουν 

παραχθεί από κατάλληλο χαλυβδοέλασμα με πάχος υλικού 0,8χιλ. Η μέγιστη αντοχή των ραφιών θα είναι ≈100kg/ράφι. 

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Όλα τα ανωτέρω υλικά 

θα έχουν παραχθεί σε Ελληνικό εργοστάσιο (ή αντίστοιχο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Για τα μεταλλικά ράφια (τύπου UNIRACK) οι διαστάσεις και η περιγραφή αναφέρονται στους Α/Α 8,9,10,11. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των φατνωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Όλες οι κολώνες θα φέρουν πλαστικά πέλματα. Τα φατνώματα με την ολοκλήρωση της 

συναρμολόγησης θα αλφαδιάζονται. Όλα τα εγκατεστημένα παράλληλα φατνώματα θα είναι επαρκώς στηριγμένα μεταξύ 

τους με ότι άλλο ενδεχομένως απαιτείται. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση των γαλβανιζέ μεταλλικών ραφιών καθώς και των υλικών συναρμολόγησης τους θα γίνει 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, συναρμολογημένα από 

προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά 

και την παράδοση των υλικών στο Τμήμα Ταμείου, στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, και στην  

Κοινότητα Βενεράτου του Δήμου Ηρακλείου, και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά 

του μέχρι της παράδοσής τους. 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 34 

Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης 
φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg Ποσότητα (90) 

2 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, 
με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου Ποσότητα (18) 

3 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x46 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, 
με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου Ποσότητα (200) 

4 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35  

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x30 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 
αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου Ποσότητα (20) 

5 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35  

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x61 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 
αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου Ποσότητα (20) 

6 

44531510-9 
Μπουλόνια 

και βίδες 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 36 

Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 γαλβάνιζέ Ποσότητα (1200) 

7 

19520000-7 
Πλαστικά 
προϊόντα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 37 

Πέλμα πλαστικό για γωνιακή γαλβάνιζέ κολόνα ντέξιον. Ποσότητα (150) 

8 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                      

Νο 80.1  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK ύψους*βάθους 1.972mm Χ60cm  
Με τον όρο Πλαίσιο, αναφερόμαστε στα κάθετα στοιχεία της ραφιέρας  “πύργους” και που επάνω σε αυτά, θα κουμπώσουν τα 
ράφια. Το πλαίσιο να αποτελείται από τις κολώνες, τα πέλματα και τους συνδέσμους, διαγώνιους και οριζόντιους. 

9 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                    

Νο 80.2  

ΔΟΚΙΔΑ (Τραβέρσα) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK Μήκους: 1,50 cm 
Να κουμπώνει στα πλαίσια ραφιών αποθήκης Unirack για κατανεμημένο φορτίο, να συμπεριλαμβάνονται και οι ασφάλειες 
δοκίδων 

10 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                     

Νο 80.3  

ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK ρυθμιζόμενο που να τοποθετείται στις οριζόντιες δοκούς βάθους* μήκος* ύψος 
57,2χ20χ17 cm  να συμπεριλαμβάνονται τα πλαϊνά τέρματα. 

11 

39131100-0 
Ράφια 

αρχειοθέτησης 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                      

Νο 80.4 

ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΑΚΙ 60cm τύπου UNIRACK Διαχωριστικό χώρισμα για σκαφάκι επικαθήμενο  βάθους* ύψος 60χ18 cm, 
ανεξαρτήτου του μήκους της δοκίδας 

      
 

 ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                       
( Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών )  

  Προμήθεια εξοπλισμού  ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να 

πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής : 
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Σελίδα 12 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

39711130-9 
Ψυγεία 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
Νο 8 

ΨΥΓΕΙΟ μονόπορτο ενεργειακής κλάσης Α+ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Χρώμα σκούρο χρωμέ ή Μαύρο, Διαστάσεις 
περίπου (ΥxΠxΒ) (mm) 860x472x450, Χωρητικότητα θαλάμου συντήρησης περίπου από 85 έως 100 λίτρα.  
-Χαμηλή στάθμη θορύβου έως  40  db(A), -Εσωτερικός φωτισμός, -Δυνατότητα αναστροφής πόρτας, -Έξοδος νερού απόψυξης 
-Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, -Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης, -Κλιματική κλάση ST/Ν για άριστη λειτουργία από +16 °C έως +38 °C 
-Παρελκόμενα:  μεταλλικά ράφια, - Διαδικασία απόψυξης της συντήρησης Αυτόματο  Προσκόμιση prospectus  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΠΡΑΣΙΝΟΥ  Ποσότητα (3)  

2 

39713200-5    
Πλυντήρια 

και 
στεγνωτήρια 

ρούχων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 9 

Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης Α+++ διαστάσεων σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 60.5, 
(απόκλιση  ± 0,05m), Ταχύτητα στυψίματος: 1200 στροφές, Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας με μεγάλη LCD οθόνη και ένδειξη 
υπολειπόμενου χρόνου πλύσης, από 12 - 15 Προγράμματα πλυσίματος με δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας και ταχύτητας 
στυψίματος ανά πρόγραμμα και δυνατότητα επιλογής επιπέδου βρωμιάς, Δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης 
προγράμματος από τον χρήστη. Επιπλέον επιλογές: πρόπλυση, επιπλέον ξέβγαλμα, χωρίς στύψιμο, μούλιασμα, οικονομικό, 
κλείδωμα πλήκτρων  Μεγάλη πόρτα 48 cm (άνοιγμα 310mm) με δυνατότητα ανοίγματος κατά 180°, Απόδοση στύψης : Β, 
Σύστημα αποτροπής αφρού, Προστασία από υπερχείλιση και υπερθέρμανση, Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, Κάδος από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων Ποσότητα (1)  

 
 
ΟΜΑΔΑ 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 6.                                                                                     
(ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου κλπ)  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση  θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον 

ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης και είναι τα εξής : 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 42 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 140 * ύψος 135  ( = 1,90 μ2 ). Κάθε 
στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο 
και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου 
στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, 
ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα 
παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα Δεξιά κορδόνι  Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  Ποσότητα (1) 

2 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 42 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 150 * ύψος 135  ( = 2,02 μ2 ). Κάθε 
στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο 
και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου 
στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, 
ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα 
παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα Δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ποσότητα (1) 

3 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 42 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 155 * ύψος 135  ( = 2,10 μ2 ). Κάθε 
στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο 
και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου 
στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, 
ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα 
παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον 
ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  Ποσότητα (2)  

4 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 42 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 155 * ύψος 135  ( = 2,10 μ2 ). Κάθε 
στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο 
και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου 
στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, 
ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα 
παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ποσότητα (1) 
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Σελίδα 13 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 147 * ύψος 105                
( = 1,54 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερό κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ποσότητα (1) 

6 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 147 * ύψος 105                
( = 1,54 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 

7 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 113 * ύψος 107                
( = 1,21 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 

8 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 115                
( = 1,31 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 220                
( = 2,42 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 130 * ύψος 220                
( = 2,86 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 116                
( = 1,28 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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Σελίδα 14 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

12 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 80 * ύψος 200                
( = 1,60 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 27 * ύψος 200                
( = 0,54 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 

14 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 137                
( = 1,30 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 116                
( = 1,32 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 96 * ύψος 198                
( = 1,91 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 81 * ύψος 220                
( = 1,78 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 94 * ύψος 137                
( = 1,29 μ2 ). Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης 
ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο 
αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, 
εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα 
είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο 
για χρήση. Άνοιγμα  Αριστερά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποσότητα (1) 

20PROC006390972 2020-03-06



Σελίδα 15 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 39 

Κουρτίνα παραθύρων διαστάσεων Τύπος: Τρουκς ή κρίκους  περίπου 140*260, (απόκλιση  ± 0,15m) μονόχρωμη μπεζ ή εκρού 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  . Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από 
τον ανάδοχο. Ποσότητα (5)  ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 

20 

39515000-5 
Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 
υφάσματα, 

γύροι 
κρεβατιών 

και σκίαστρα 
από ύφασμα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 39 

Κουρτίνα παραθύρων διαστάσεων Τύπος: Τρουκς ή κρίκους  περίπου 300*260, (απόκλιση  ± 0,15m) μονόχρωμη μπεζ ή εκρού 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus .  Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από 
τον ανάδοχο. Ποσότητα (1)  ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 7η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος  (Λοιπών Ειδών Γραφείου)  

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 32 

Δίφυλλη Πλαστική Ντουλάπα Παπουτσοθήκη Μαύρη/Γκρι Έως 20 Ζεύγη διαστάσεων 89x72x42cm, για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, Κατασκευή από υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, με εύκολη συναρμολόγηση              
Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων Ποσότητα (2)  

2 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 19 

Καλόγερος περιστρεφόμενος μεταλλικός χρώματος  καρυδί ή μολυβί σκούρο, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου Φ38x180 EK. 
Προσκόμιση prospectus    Ποσότητα (15)        

3 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 41 

Κρεμάστρες τοίχου ξύλινες 5 θέσεων χρώματος ξύλου ανοικτό, Προσκόμιση prospectus    Κέντρο Αστέγων   
Ποσότητα (5)             

4 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 31 

Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης κρεμαστών φακέλων, τεσσάρων (4) θέσεων. Διαστάσεις: 465x620x1295 mm. 
Διαστάσεις συρταριού: 53cm (βάθος) χ 39cm (πλάτος) χ 26cm (ύψος) Χρώμα: Μαύρο, (απόκλιση  ± 0,10m),                   
Προσκόμιση prospectus   Διεύθυνση Πολιτισμού Ποσότητα (6)               

5 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 38 

Παραβάν πτυσσόμενο φυσαρμόνικα διαστάσεων περίπου 320*280, (απόκλιση  ± 0,15m). Να έχει την δυνατότητα 
μεταφοράς, χρώμα: ανοικτό χωρίς σχέδια.  ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ Προσκόμιση prospectus  Ποσότητα (1) 

6 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6 

Τραπέζι πλαστικό  χρώματος εκρού διαστάσεων 84x142x70cm, με (απόκλιση  ± 0,05m), από ανθεκτικό και αδιάβροχο 
υλικό, Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων Ποσότητα (1)  

7 

30191000-4 
Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα                           
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 43 

Υποπόδια γραφείων. Πλαστικό Διαστάσεις 50,3 x 30,7 x 12cm Ρύθμιση ύψους δυο θέσεων, Προσκόμιση prospectus  
Ποσότητα (25)  

8 

39143110-0                 
Κρεβάτια, στρώματα 

και ειδικά υφασμάτινα 
είδη υπνοδωματίου 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 11 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Πάχος/Μήκος/Πλάτος  17cm-1.90mς-90cm.  Στρώμα Ορθοπεδικό  
υποαλλεργικό, Ύφασμα καπιτονέ με λευκές βαμβακερές βάτες Cotton, με αναρτήσεις ελεγμένο για επιβλαβής ουσίες, 
Μέτριας σκληρότητας, Περιμετρική στήριξη στα πλαϊνά τοιχώματα για να διατηρεί τη σταθερότητά του, 17 εκατοστά πάχος 
στρώματος, με 3 χρόνια εγγύηση.  
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ  Ποσότητα (20) Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων   
 

9 

39143110-0                 
Κρεβάτια, στρώματα 

και ειδικά υφασμάτινα 
είδη υπνοδωματίου 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ με φερμουάρ, το οποίο να προστατεύει από λεκέδες, όπως σταγόνες, ιδρώτα, σωματικά 
υγρά. Αποτελεσματικό στην προστασία από ακάρεα, βακτήρια. Να συνιστάται για περιπτώσεις ακράτειας, Να Πλένεται στο 
πλυντήριο έως και 95°C,  Ποσότητα (20) Προσκόμιση prospectus  Κέντρο Αστέγων 
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Σελίδα 16 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 8η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 8η (Προμήθεια ειδών - κατασκευή 

περίφραξης οριοθέτησης  χώρου αποθήκευσης και εκποίησης υλικών Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων )  

Στον χώρο του Δημοτικού Αμαξοστάσιου του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχει η ανάγκη κατασκευής συμπληρωματικών 

τμημάτων περίφραξης, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία του χώρου που φιλοξενεί τον τα είδη προς εκποίηση 

σίδερα, κάδοι κατεστραμμένοι, μπαταρίες, λιπαντικά, λάστιχα οχημάτων κλπ. 

Η μεταλλική περίφραξη συνολικού μήκους 200,00 μ. και ύψους 2,00 μ., θα εδραστεί πάνω στο έδαφος. Τα 

υποστυλώματα θα πακτωθούν στο έδαφος σε βάθος 40εκ., σε οπές  διαμέτρου 25 εκ. και θα σφραγιστούν με 

σκυρόδεμα, στην κορυφή προβλέπεται αγκαθωτό συρματόπλεγμα.  

  Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανάθεση προμήθειας των απαραίτητων υλικών (στύλοι-σωλήνες, δικτυωτό, σύρμα, 

πλέγμα κλπ.), καθώς και την κατασκευής της περίφραξης. 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις 

των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών. Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση / τοποθέτηση θα γίνει  στον 

χώρου του του Δημοτικού Αμαξοστάσιου του Δήμου Ηρακλείου,  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 

Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 

είναι τα εξής: 
Στύλοι – σωλήνες γαλβάνιζέ  διατομής 1,5΄΄και ύψος 2,40 μ, Πόρτες περίφραξης ανοιγόμενες  γαλβάνιζέ Μήκους 5,00μ. και ύψους 

2,00μ., Στύλοι γωνιά 40Χ40 – αντηρίδες γαλβάνιζέ διατομής 1&1/4΄΄μήκος 3μ., Τραβηκτήρια  Νο 120, Τσιμέντο Μαύρο (50 Kgr), 

Αμμοχάλικο, Σύρμα γαλβάνιζέ διατομής 2.7χιλ. (Νο 16), Αγκαθωτό συρματόπλεγμα σε κορυφή πάχους 2,00 χιλ, Δικτυωτό 

γαλβάνιζέ διατομής 2,7χιλ,  (Νο 50Χ50Χ16) και ύψος 1,80μ. Χ 20μ., Τάπες μαύρου χρώματος  – πλαστικό κάλυμμα για τους 

στύλους, Κατασκευή περίφραξης. 

   Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση 

των υλικών στο στον χώρο του Δημοτικού Αμαξοστάσιου του Δήμου Ηρακλείου, και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά 

που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι της παράδοσής τους. 

 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / Μ.Μ. 

1 
 44316000-8                     

Σιδηρικά είδη 
Στύλοι – σωλήνες γαλβάνιζέ  διατομής 1,5΄΄και ύψος 2,40 μ . Μ.Μ./ Τεμάχια 

2 
 44316000-8                 

Σιδηρικά είδη 

Πόρτες περίφραξης ανοιγόμενες  γαλβάνιζέ Μήκους 5,00μ. και ύψους 2,00μ. (Δίφυλλη ανοιγόμενη 
από σωλήνα και πλέγμα) Μ.Μ./ Τεμάχια 

3 
 44316000-8                 

Σιδηρικά είδη 
Στύλοι γωνιά 40Χ40 – αντηρίδες γαλβάνιζέ διατομής 1&1/4΄΄μήκος 3μ.  Μ.Μ./Τεμ. 

4 
 44316000-8                

Σιδηρικά είδη 
Τραβηκτήρια  Νο 120 Μ.Μ./ Τεμάχια 

5 
44111000-1 

Οικοδομικά υλικά 
Τσιμέντο Μαύρο (50 Kgr) Μ.Μ./Σακιά 

6 
44111000-1 

Οικοδομικά υλικά 
Αμμοχάλικο Μ.Μ./Σακιά 

7 
44312000-0                    

Σύρμα περιφράξεων 
Σύρμα γαλβάνιζέ διατομής 2.7χιλ. (Νο 16) Μ.Μ./ Κιλά 

8 
44312300-3         

Αγκαθωτό σύρμα 
Αγκαθωτό συρματόπλεγμα σε κορυφή πάχους 2,00 χιλ. Μ.Μ./ Τρεχ. Μέτρο 

9 
44313100-8                

Δικτυωτό σύρμα 
περίφραξης 

Δικτυωτό γαλβάνιζέ διατομής 2,7χιλ,  (Νο 50Χ50Χ16) και ύψος 1,80μ. Χ 20μ. Μ.Μ./ Τεμάχια 
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Σελίδα 17 από 17                                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

10 
44425500-0               

Πλαστικά στελέχη 
Τάπες μαύρου χρώματος  – πλαστικό κάλυμμα για τους στύλους, Μ.Μ./ Τεμάχια 

11 
45340000-2                  

Εργασίες τοποθέτησης 
περιφράξεων 

Κατασκευή περίφραξης Μ.Μ./ Τεμάχια 

                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

            Υπεύθυνος του Τμήματος                            Υπεύθυνος του Τμήματος 

              Προμηθειών / Δημοπρασιών                                  Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων 

       

             Βασίλειος Τζανιδάκης                                Γεώργιος Πεδιαδιτάκης              
 

 

 

 

 

 

                    ΘΕΩΡΗΣΗ                       Έλαβε γνώση για την ανωτέρω προμήθεια 

              Τεχνικών Προδιαγραφών              Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 
                         Ο Υπάλληλος του Δήμου 

             Ελένη Σταυρακάκη 
        Παντελής Κρουσταλάκης 
                 Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.004-0022

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

Κάθισματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά:, Χρώματος 

Μαύρο (Δερμάτινη) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus  

15 130,00 1950,00 468,00 2418,00

2 27.004-0053

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

Πολυθρόνα καρέκλα πλαστική  χρώματος εκρού διαστάσεων 

60Χ62Χ89cm, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

10 20,00 200,00 48,00 248,00

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 χωρίς ΦΠΑ είναι 8.980,00 €,                                                                                                                           

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 144 τεμάχια.

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 

21/02/2020

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κεφαλαιακού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες  των 

υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του 

Δήμου Ηρακλείου                                                          

Έτους 2020                                                                                                                                                                                                                                               

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,6,7,8 ) ανέρχεται στο ποσό των 55.134,30 € χωρίς το ΦΠΑ 24% (13.232,23 €) 

ενώ το σύνολο της προμήθειας με το Φ.Π.Α είναι 68.366,53 €.

 Η δαπάνη βαρύνει τους  Κ.Α  10-7133.003 με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων 

& δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 18.000,00 ευρώ, 10-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε. Ηρακλείου >> ποσού 1.200,00 

ευρώ, 10-7135.020 με τίτλο <<Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 

5.000,00 ευρώ, 10-7326.005 με τίτλο <<Προμήθεια - Κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης χώρου αποθήκευσης εκποίησης υλικών Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & 

Αποθεμάτων >> ποσού 8.000,00 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 8.166,53 ευρώ,                           15-7135.003 με τίτλο 

<<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 3.000,00 ευρώ, 15-7135.087 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 5.000,00 

ευρώ, 20-7135.012 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 2.000,00 ευρώ, 20-7135.094 με τίτλο <<Προμήθεια ειδών σκίασης και λοιπών 

ειδών>> ποσού 1.000,00  ευρώ, 30-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 1.000,00 ευρώ, 35-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια 

επίπλων και σκευών >> ποσού 1.500,00 ευρώ, 40-7133.001 με τίτλο <<Προμήθεια επίπλων και σκευών >> ποσού 7.000,00 ευρώ, 40-7135.003 με τίτλο <<Προμήθεια 

λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού >> ποσού 2.500,00 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2020.                            

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 2,3,4,6,8 ) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας  για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,6, 

8 ),  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                                                                                                                                                                                                  Οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για την (ΟΜΑΔΕΣ 1,5,7 )

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

προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τα έτη 2017/2018/2019           

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                              

(Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, επισκεπτών,  κλπ).                                                                                                                                                                           

CPV: 39110000-6
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3 27.004-0052

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 

Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη 

Χρώματος Μαύρο η Μπορντό, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus              

70 60,00 4200,00 1008,00 5208,00

4 27.004-1362

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4

Αναδιπλούμενη καρέκλα με μεταλλικό σκελετό και πλαστική 

έδρα και πλάτη από σκληρό ABS. Ιδανική τόσο για εξωτερικούς 

όσο και για εσωτερικούς χώρους,  Μαύρου χρώματος, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

15 30,00 450,00 108,00 558,00

5 27.004-1231

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10 

Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών με μπράτσο σε  

Μαύρου χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

32 60,00 1920,00 460,80 2380,80

6 27.004-1363

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5

Σταθερά καθίσματα Παγκάκι 3θέσιο αναμονής επισκεπτών  

δημόσιων χώρων  μεταλλικό με PVC καθίσματα Μαύρου 

χρώματος, Διαστάσεις (γενική απόκλιση +5cm / -0cm) ύψος: - 

μήκος - βάθος - ύψος καθίσματος  80/160*50/43 σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 130,00 260,00 62,40 322,40

144 8980,00 2155,20 11135,20

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.004-1375

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2φυλλή, χρώματος ξύλου κερασιά με 4 

πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40.σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  

1 167,20 167,20 40,13 207,33

2 27.004-1376

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2φυλλή, χρώματος ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ με 

4 πόρτες  και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

220*100*55.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

2 242,00 484,00 116,16 600,16

3 27.004-1377

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 22

Ντουλάπα ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, χρώματος ξύλου καρυδιά σκούρα  με  

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  210*290*35.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 670,00 670,00 160,80 830,80

4 27.004-1378

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, χρώματος ξύλου οξιά  με  εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 

χ πλάτος χ βάθος  130*100*45.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 150,00 450,00 108,00 558,00

ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 2.                                                                                                                                     

( Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ).                                                                                                                                                                 

CPV: 39120000-9

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 χωρίς ΦΠΑ είναι 15.383,30 €,                                                                                                              ενώ 

οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 είναι 114 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η
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5 27.004-1379

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 24

Ντουλάπι Βιβλιοθήκη με συρταριέρες  χρώματος ξύλου ανοικτή 

καρυδιά, με 24 συρτάρια και με  2 ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

245*125*45. .σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

1 500,00 500,00 120,00 620,00

6 27.004-1380

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 167,20 334,40 80,26 414,66

7 27.004-1381

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*100*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 220,00 440,00 105,60 545,60

8 27.004-1382

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*80*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 176,00 528,00 126,72 654,72

9 27.004-1383

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 20

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος λευκού μελαμίνης   κατά το 

ήμισυ κλειστές, με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

100*70*40.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 77,00 77,00 18,48 95,48

10 27.004-1384

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  Γκρί / οξυά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*100*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 209,00 209,00 50,16 259,16

11 27.004-1385

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  Γκρί / οξυά με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 99,00 99,00 23,76 122,76

12 27.004-1386

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  κερασιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  180*80*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 158,40 316,80 76,03 392,83

13 27.004-1387

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  οξυά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*37.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 99,00 99,00 23,76 122,76
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14 27.004-1388

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με πόρτες 

και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*50*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 88,00 176,00 42,24 218,24

15 27.004-1389

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 99,00 99,00 23,76 122,76

16 27.004-1390

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  150*90*47.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 148,50 148,50 35,64 184,14

17 27.004-1391

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*70*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 154,00 462,00 110,88 572,88

18 27.004-1392

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Γκρί / οξυά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 167,20 167,20 40,13 207,33

19 27.004-1393

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Καφέ με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*80*40.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 176,00 176,00 42,24 218,24

20 27.004-1394

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου κερασιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  220*100*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 242,00 484,00 116,16 600,16

21 27.004-1395

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*90*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 198,00 198,00 47,52 245,52

22 27.004-1422

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*160*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 180,00 360,00 86,40 446,40
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23 27.004-1396

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  κερασιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

+3cm / -0cm) ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*140*40.σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 310,00 310,00 74,40 384,40

24 27.004-1397

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  80*100*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 88,00 176,00 42,24 218,24

25 27.004-1398

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 17

Ντουλάπα 3φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  175*120*52.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 231,00 231,00 55,44 286,44

26 27.004-1399

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 21

Ντουλάπα 4φυλλή, (2 φύλλα σε κάθε στήλη ισομέγεθος) 

χρώματος λευκού μελαμίνης  με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*72*42.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 151,00 302,00 72,48 374,48

27 27.004-1400

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 23

Ντουλάπα Μονόφυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά  με 

πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*50*60.σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 105,60 316,80 76,03 392,83

28 27.004-1401

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 26

Ντουλάπι  πίνακας ανακοινώσεων  κλειστό με 1 πορτάκι και με 

τζάμι, χρώματος λευκό εξωτερικού χώρου διαστάσεων ύψος: χ 

πλάτος χ βάθος  90*60*10, θα συμπεριλαμβάνετε το πόμολο και 

οι μεντεσέδες.

1 80,00 80,00 19,20 99,20

29 27.004-1401

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 26

Ντουλάπι  πίνακας ανακοινώσεων  κλειστό με 2 πορτάκια και 

με τζάμι, χρώματος λευκό εξωτερικού χώρου διαστάσεων ύψος: 

χ πλάτος χ βάθος  60*90*10, θα συμπεριλαμβάνετε το πόμολο 

και οι μεντεσέδες.

1 80,00 80,00 19,20 99,20

30 27.004-1402

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 

χ πλάτος χ βάθος  90*90*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 90,00 90,00 21,60 111,60

31 27.004-1403

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά  με πόρτες 

και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  45*55*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 35,00 35,00 8,40 43,40
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32 27.004-1404

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με πόρτες 

και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  80*110*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 96,80 96,80 23,23 120,03

33 27.004-1405

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος υπόλευκο με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  95*105*30.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 110,00 220,00 52,80 272,80

34 27.004-1406

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 27

Ντουλάπι ανοικτό, χρώματος καρυδιά με  ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

100*60*48.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 66,00 66,00 15,84 81,84

35 27.004-1407

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 23

Ντουλάπι μονοφυλλό, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  150*40*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 66,00 132,00 31,68 163,68

36 27.004-1408

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 13

Ερμάριο γραφείου, χαμηλό επαγγελματικών χώρων με 

ντουλάπια και  ράφια. Χρώμα ξύλου δρυς και Διαστάσεις: ύψος 

χ πλάτος χ βάθος χ:  80*150*40 cm .(απόκλιση  ± 0,05m), 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus     

1 132,00 132,00 31,68 163,68

37 27.004-1409

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 28

Ερμάριο τροχήλατο γραφείου , σε απόχρωση φυσικό ξύλο οξιά, 

με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση +3cm / -0cm ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

60*100*50.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 70,00 70,00 16,80 86,80

38 27.004-1372

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 27

Ραφιέρα ανοικτή μπροστά, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με 

3 τρία εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*60*30.σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 105,60 105,60 25,34 130,94

39 27.004-1373

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 27

Ραφιέρα ανοικτή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με  ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

100*50*35.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 55,00 55,00 13,20 68,20

40 27.004-1374

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 

27.1

Ραφιέρα ανοικτή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με  ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

80*90*45.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

5 80,00 400,00 96,00 496,00
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41 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  γκρι, 

Διαστάσεις γραφείου:  150*75*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 150,00 150,00 36,00 186,00

42 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  γκρι, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 160,00 160,00 38,40 198,40

43 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  Δρύς και 

Γκρί τα πλαινά, Διαστάσεις γραφείου:  160*70*74 cm.  σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 160,00 160,00 38,40 198,40

44 27.004-0047

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  καρυδιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  120*60*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 140,00 140,00 33,60 173,60

45 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 30

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  κερασιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm. ( και με προέκταση γωνία 

για Η/Υ ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 180,00 180,00 43,20 223,20

46 27.004-0049

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  οξιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  180*90*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 180,00 540,00 129,60 669,60

47 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  Κερασιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 160,00 160,00 38,40 198,40

48 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  υπόλευκο, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*55*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 160,00 160,00 38,40 198,40

49 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Γκρί / οξυά 

, Διαστάσεις γραφείου:  150*75*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 150,00 300,00 72,00 372,00
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50 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Γκρί, 

Διαστάσεις γραφείου:  150*80*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

5 150,00 750,00 180,00 930,00

51 27.004-0386

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 29

Γωνιακό Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, διαστάσεων: 

1,60Χ0,80 με γωνία στα δεξιά: 0,80Χ0,60 του οποίου η βάση θα 

είναι σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη 

δρυός , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 240,00 240,00 57,60 297,60

52 27.004-0386

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 29

Γωνιακό Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, διαστάσεων: 

1,80Χ0,80 με γωνία στα δεξιά: 0,80Χ0,60 του οποίου η βάση θα 

είναι σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη 

δρυός , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 260,00 260,00 62,40 322,40

53 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση γκρί, διαστ. 

μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

4 80,00 320,00 76,80 396,80

54 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Γκρί / 

οξυά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 80,00 80,00 19,20 99,20

55 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

Κερασιά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 80,00 80,00 19,20 99,20

56 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Δρύς 

και Γκρί τα πλαινά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 80,00 80,00 19,20 99,20

57 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

καρυδιά σκούρα , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

3 80,00 240,00 57,60 297,60

58 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

κερασιά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

2 80,00 160,00 38,40 198,40

59 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου οξιά, 

διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

6 80,00 480,00 115,20 595,20
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60 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση υπόλευκο, 

διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 80,00 80,00 19,20 99,20

61 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση φυσικό 

ξύλο, διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

3 80,00 240,00 57,60 297,60

62 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

Ανθρακί /  Γκρί τα πλαινά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* 

περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus 

1 80,00 80,00 19,20 99,20

63 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση σκούρο γκρι 

και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη δρυός, διαστ. 

μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 80,00 80,00 19,20 99,20

64 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση φυσικό 

ξύλο οξιά, διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

3 80,00 240,00 57,60 297,60

65 27.004-1371

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 12

Τραπεζάκι Σαλονιού Χρώμα Κερασιά 85χ45χ42,7, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus
1 100,00 100,00 24,00 124,00

66 27.004-1370

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 12

Τραπεζάκι Χρώμα Κερασιά 40χ40χ42,7, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus
2 60,00 120,00 28,80 148,80

67 27.004-1369

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 33

Τραπέζι συνεδριάσεων οβαλ,  Διαστάσεις : ύψος: χ πλάτος χ 

μήκος 76x80x155cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  χρώματος ξύλου οξιά, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus

1 130,00 130,00 31,20 161,20

68 27.004-1369

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 33

Τραπέζι συνεδριάσεων οβαλ,  Διαστάσεις : ύψος: χ πλάτος χ 

μήκος 76x80x155cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  χρώματος ξύλου 

καφέ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση 

prospectus

1 130,00 130,00 31,20 161,20

114 15383,30 3691,99 19075,29ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2η
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Επίπλωση ειδικών κατασκευών χώρου πρωτοκόλλου 

πολεοδομίας (α΄όροφος):                                                                  α. 

Πάγκος εργασίας μήκους 5,60μ και συνολικού ύψους1,20μ             

( βάθους 0,60μ σε ύψος 0,70μ και βάθους 0,30μ σε ύψος 1,20μ  
β. Πόρτα διαχωρισμού υπαλλήλων με το κοινό, ύψους 0,60μ και μήκος 

1,20μ.

γ.  Συρταριέρες τροχήλατες γραφείου με (3) τρία συρτάρια. 

δ. Γραφείο εργασιακού χώρου, Διαστάσεις γραφείου:  120*60*70 

cm.(απόκλιση  ± 0,05m) 

ε. Ντουλάπα 5φυλλή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια ανά 0,35μ-0,40μ , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  2,43*2,75*60. 

Στ. Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, Χρώματος 

Μαύρο. 

ζ. Εργασίες αποκατάστασης ( αποξήλωση υπάρχουσας πόρτας) 

και επισκευή με όλα τα παρελκόμενα που θα απαιτηθούν για την 

αποκατάσταση.

η. Κατασκευή Κουτιά τοποθέτησης οθόνες Η/Υ.

Θ. Κανάλι όδευσης με χωνευτές πρίζες δικτύου και ρεύματος  

για την διανομή ενέργειας και δεδομένων: Σε κάθε θέση 

εργασίας θα αντιστοιχούν 2 πρίζες ρεύματος σούκο  και μία 

πρίζα δικτύου.  Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

1 6200,00 6200,00 1488,00 7688,00

2

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Προμήθεια επίπλων ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info 

Point                                                                                                                      
a.   Ντουλάπα Δίφυλλη – Διαχωριστικό Φωτοτυπικού Διαστάσεων: 2,50μ 

ύψος, 0,90μ πλάτος, 0,30μ βάθος με 8 ράφια εσωτερικά.

b. Ντουλάπα γραφείου Δίφυλλη Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,77μ πλάτος, 

0,56μ βάθος με 

c. 3 συρτάρια στο κάτω μέρος, και ράφια με πόρτες στο κάτω μέρος.

d. Ντουλάπα Μονόφυλλη Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,40μ πλάτος, 0,50μ 

βάθος με  συρτάρια στο κάτω μέρος,

 και ανοιγόμενη πόρτα στο πάνω μέρος.

e. Εντοιχισμός Οθόνης  Διαστάσεων:  1,00μ ύψος, 1,30μ πλάτος,  με 

περιμετρική κορνίζα.

f. Ντουλάπα Διαχωρισμού Διαδρόμου Διαστάσεων: 1,00μ ύψος, 0,36μ 

πλάτος, 1,20μ βάθος διπλής όψεως με πόρτες.

g. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 1,20 μ ύψος, 2,00 μ 

πλάτος, 0,80μ βάθος με πόρτες. 

h. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 1,10 μ ύψος, 1,80 μ 

πλάτος, 0,80μ βάθος με τυφλή πόρτα αριστερά και ανοιγόμενη δεξιά. 

i. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 0,90 μ ύψος, 2,10 μ 

πλάτος, 0,90μ Βάθος. 

j. Συρταριέρα Βαγονέτο  Διαστάσεων: 0,99 μ ύψος, 1,05 μ πλάτος, 0,75μ 

βάθος με 5 συρτάρια με μηχανισμό φρένου. 

k. Φυσαρμόνικα διαδρόμου Διαστάσεων: 1,85 μ ύψος, 0,85 μ πλάτος. 

l. Κουτί Καλωδίων για τα φωτοτυπικά Διαστάσεων: 0,60 μ ύψος, 0.80 μ 

πλάτος, 0,50μ Βάθος.

m. Κατασκευή Κουτί Αποθήκευσης για τα πάνελ Διαστάσεων: 0,40 μ ύψος, 

1 3500,00 3500,00 840,00 4340,00

2 9700,00 2328,00 12028,00

ΟΜΑΔΑ 3η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 3                                                                                                                                                     α. 

Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρου πρωτοκόλλου Πολεοδομίας  (α΄όροφος )                                                                              

β. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info Point .                                                                                                                                                   

CPV: 39120000-9

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 χωρίς ΦΠΑ είναι 9.700,00 €,                                                                                                                           

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 είναι 2 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3η

 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των 

κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 25.060-0711

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 34

Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 

36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης 

φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg  

Προσκόμιση prospectus

90 6,50 585,00 140,40 725,40

2 27.004-1219

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

18 8,00 144,00 34,56 178,56

3 27.004-1364

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x46 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

200 9,50 1900,00 456,00 2356,00

4 27.004-1220

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x30 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

20 10,00 200,00 48,00 248,00

5 27.004-1227

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x61 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

20 20,00 400,00 96,00 496,00

6 24.001-0483

44531510-9 

Μπουλόνια και 

βίδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 36

Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 γαλβανιζέ 1200 0,50 600,00 144,00 744,00

7 25.060-0713

19520000-7 

Πλαστικά προϊόντα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 37

Πέλμα πλαστικό για γωνιακή γαλβανιζέ κολόνα ντέξιον. 150 0,50 75,00 18,00 93,00

8 27.022-0032

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                      

Νο 80.1 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK ύψους*βάθους                

1.972mm Χ60cm 
6 35,00 210,00 50,40 260,40

9 27.022-0033

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                    

Νο 80.2 

ΔΟΚΙΔΑ (Τραβέρσα) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK                         

Μήκους: 1,50 cm
40 10,00 400,00 96,00 496,00

10 27.022-0034

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                     

Νο 80.3 

ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK  βάθους* μήκος* ύψος 

57,2χ20χ17 cm  
120 9,00 1080,00 259,20 1339,20

11 27.022-0035

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                      

Νο 80.4

ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΑΚΙ 60cm τύπου UNIRACK  βάθους* ύψος 

60χ18 cm
300 2,00 600,00 144,00 744,00

2164 6194,00 1486,56 7680,56

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 4  χωρίς ΦΠΑ είναι 6.194,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 4 είναι 2164 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 4η

ΟΜΑΔΑ 4η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 4                                                                                                                                                      ( 

Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε με τα παρελκόμενα ).                                                                                                                                                   

CPV: 39131100-0, 44531510-9, 19520000-7 
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.007-0025
39711130-9 Ψυγεία 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8

ΨΥΓΕΙΟ μονόπορτο ενεργειακής κλάσης Α+ για μέγιστη 

εξοικονόμηση ενέργειας  .Χρώμα σκούρο χρωμέ ή 

Μαύρο,Διαστάσεις περίπου (ΥxΠxΒ) (mm) 860x472x450  ( 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)  Προσκόμιση 

prospectus

3 250,00 750,00 180,00 930,00

2 27.007-0002

39713200-5    

Πλυντήρια και 

στεγνωτήρια 

ρούχων  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9

Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης 

Α+++ διαστάσεων σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 60.5 , σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 480,00 480,00 115,20 595,20

4 1230,00 295,20 1525,20

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.004-1366

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 140 * ύψος 135  ( = 1,90 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  Προσκόμιση 

prospectus          

1 48,00 48,00 11,52 59,52

2 27.004-1367

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 150 * ύψος 135  ( = 2,02 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση 

prospectus             

1 51,00 51,00 12,24 63,24

3 27.004-1368

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 155 * ύψος 135  ( = 2,10 μ2 ) αριστερά  

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  Προσκόμιση 

prospectus            

2 53,00 106,00 25,44 131,44

ΟΜΑΔΑ 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 6                                                                                                                                                               

(ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου )                                                                                                                                                                                                       

CPV:  39515000-5 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 6 χωρίς ΦΠΑ είναι 1.022,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 6 είναι 25 τεμάχια.

 ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                 

( Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών )                                                                                                                                                                                                          

CPV: 39711130-9, 39713200-5  

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 χωρίς ΦΠΑ είναι 1.230,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 είναι 4 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 5η
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4 27.004-1368

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 155 * ύψος 135  ( = 2,10 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση 

prospectus             

1 53,00 53,00 12,72 65,72

5 27.004-1365

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 

25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 147 * ύψος 105                

( = 1,54 μ2 )   αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus  

1 40,00 40,00 9,60 49,60

6 27.004-1365

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 

25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 147 * ύψος 105                

( = 1,54 μ2 )   Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus  

1 40,00 40,00 9,60 49,60

7 27.004-1410

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 113 * ύψος 107  ( = 

1,21 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 32,00 32,00 7,68 39,68

8 27.004-1411

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 115  ( = 

1,31 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προσκόμιση prospectus               

1 33,00 33,00 7,92 40,92

9 27.004-1412

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 220  ( = 

2,42 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 62,00 62,00 14,88 76,88

10 27.004-1413

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 130 * ύψος 220  ( = 

2,86 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 72,00 72,00 17,28 89,28
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11 27.004-1414

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 116  ( = 

1,28 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 32,00 32,00 7,68 39,68

12 27.004-1415

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 80 * ύψος 200  ( = 

1,60 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 40,00 40,00 9,60 49,60

13 27.004-1416

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 27 * ύψος 200  ( = 

0,54 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προσκόμιση prospectus              

1 25,00 25,00 6,00 31,00

14 27.004-1417

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 137  ( = 

1,30 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προσκόμιση prospectus              

1 33,00 33,00 7,92 40,92

15 27.004-1418

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 116  ( = 

1,32 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 34,00 34,00 8,16 42,16

16 27.004-1419

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 96 * ύψος 198  ( = 

1,91 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 48,00 48,00 11,52 59,52

17 27.004-1420

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 81 * ύψος 220  ( = 

1,78 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 45,00 45,00 10,80 55,80
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18 27.004-1421

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 94 * ύψος 137  ( = 

1,29 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 33,00 33,00 7,92 40,92

19 25.030-0133

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 39

Κουρτίνα παραθύρων διαστάσεων Τύπος: Τρουκς ή κρίκους  

περίπου 140*260, (απόκλιση  ± 0,15m) μονόχρωμη μπέζ ή εκρού 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  

5 30,00 150,00 36,00 186,00

20 27.007-0082

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 39

Κουρτίνα παραθύρων διαστάσεων Τύπος: Τρουκς ή κρίκους  

περίπου 300*260, (απόκλιση  ± 0,15m) μονόχρωμη μπέζ ή εκρού 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  

1 45,00 45,00 10,80 55,80

25 1022,00 245,28 1267,28

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.004-0811

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 32

Δίφυλλη Πλαστική Ντουλάπα Παπουτσοθήκη Μαύρη/Γκρι Έως 20 

Ζεύγη διαστάσεων 89x72x42cm, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 55,00 110,00 26,40 136,40

2 27.004-0261

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 19

Καλόγερος περιστρεφόμενος μεταλλικός χρώματος  καρυδί ή 

μολυβί σκούρο, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου Φ38x180 EK ( Σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές)

15 25,00 375,00 90,00 465,00

3 27.004-0742

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 41

Κρεμάστρες τοίχου ξύλινες 5 θέσεων  ( Σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές)
5 15,00 75,00 18,00 93,00

4 27.004-0148

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 31

Μεταλλική συρταριέρα κρεμαστών φακέλων, τεσσάρων 

θέσεων. Διαστάσεις: 465x620x1295 mm.

Διαστάσεις συρταριού: 53cm (βάθος) χ 39cm (πλάτος) χ 26cm 

(ύψος) Χρώματα:  μαύρο .(απόκλιση  ± 0,10m), σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus     

6 320,00 1920,00 460,80 2380,80

ΟΜΑΔΑ 7η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                                                   

(Λοιπών Ειδών Γραφείου, Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα )                                                                                                                                    

CPV: 30191000-4, 39143110-0     

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 7 χωρίς ΦΠΑ είναι 6.520,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 7 είναι 95 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 6η
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5 27.008-0064

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 38

Παραβάν πτυσόμενο φυσαρμόνικα διαστάσεων περίπου 

320*280, (απόκλιση  ± 0,15m) σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  

1 100,00 100,00 24,00 124,00

6 27.004-0308

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6

Τραπέζι πλαστικό  χρώματος εκρού διαστάσεων 84x142x70cm, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus
1 40,00 40,00 9,60 49,60

7 27.004-0073

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 43

Υποπόδια γραφείων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προσκόμιση prospectus  
25 20,00 500,00 120,00 620,00

8 27.004-0035

39143110-0                 

Κρεβάτια, 

στρώματα και 

ειδικά υφασμάτινα 

είδη 

υπνοδωματίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 11

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Υψος/Μήκος/Πλάτος  17cm-1.90mς-90cm                                              

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ  Προσκόμιση prospectus

20 135,00 2700,00 648,00 3348,00

9 25.030-0121

39143110-0                 

Κρεβάτια, 

στρώματα και 

ειδικά υφασμάτινα 

είδη 

υπνοδωματίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ με φερμουάρ, το οποίο να 

Προστατεύει από λεκέδες, όπως σταγόνες, ιδρώτα, σωματικά 

υγρά. Αποτελεσματικό στην προστασία από ακάρεα, βακτήρια. · 

Να συνιστάται για περιπτώσεις ακράτειας, Να Πλένεται στο 

πλυντήριο έως και 95°C  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  

Προσκόμιση prospectus

20 35,00 700,00 168,00 868,00

95 6520,00 1564,80 8084,80

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/Μ.Μ.

Προμέτρηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 24.001-0643
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη

Στύλοι – σωλήνες γαλβ. διατομής 1,5΄΄και ύψος 2,40 μ . 

Μ.Μ./Τεμ.
120 9,50 1140,00 273,60 1413,60

2 24.001-0644
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη

Πόρτες περίφραξης ανοιγόμενες γαλβ. Μήκους 5,00μ. και ύψους 

2,00μ. (Δίφυλλη ανοιγόμενη από σωλήνα και πλέγμα) Μ.Μ./Τεμ.
4 100,00 400,00 96,00 496,00

3 24.001-0645
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη

Στύλοι γωνιά 40Χ40 – αντηρίδες γαλβ. διατομής 1&1/4΄΄μήκος 

3μ.  Μ.Μ./Τεμ.
20 8,45 169,00 40,56 209,56

4 24.001-0646
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη
Τραβηκτήρια Νο 120 Μ.Μ./Τεμ. 40 1,15 46,00 11,04 57,04

5 24.001-0044
44111000-1 

Οικοδομικά υλικά
Τσιμέντο Μαύρο (50 Kgr) Μ.Μ./Σακιά 5 10,00 50,00 12,00 62,00

6 24.001-0048
44111000-1 

Οικοδομικά υλικά
Αμμοχάλικο Μ.Μ./Σακιά 10 5,00 50,00 12,00 62,00

7 24.001-0647
44312000-0 Σύρμα 

περιφράξεων
Σύρμα γαλβ. διατομής 2.7χιλ.(Νο 16) Μ.Μ./ Κιλά 150 2,20 330,00 79,20 409,20

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 8 χωρίς ΦΠΑ είναι 6.105,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 8 είναι 752 τεμάχια.

ΟΜΑΔΑ 8η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 8η                                                                                                                                                                                                                   

(Προμήθεια ειδών - κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης  χώρου αποθήκευσης και εκποίησης υλικών )                                                                                                                                    

CPV:  44316000-8, 44111000-1, 44312000-0,  44312300-3,  44313100-8, 44425500-0, 45340000-2   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 7η
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8 24.001-0648
44312300-3 

Αγκαθωτό σύρμα

Aγκαθωτό συρματόπλεγμα σε κορυφή πάχους 2,00 χιλ. 

Μ.Μ./Τρεχ. Μέτρο
240 2,25 540,00 129,60 669,60

9 24.001-0649

44313100-8 

Δικτυωτό σύρμα 

περίφραξης

Δικτυωτό γαλβ. διατομής 2,7χιλ.                                                              

(Νο 50Χ50Χ16) και ύψος 1,80μ. Χ 20μ. Μ.Μ./Τεμ.
12 110,00 1320,00 316,80 1636,80

10 24.001-0650
44425500-0 

Πλαστικά στελέχη
Τάπες μαύρου χρώματος  – πλαστικό κάλυμμα για τους στύλους. 150 0,40 60,00 14,40 74,40

11 22.010-0005

45340000-2 

Εργασίες 

τοποθέτησης 

περιφράξεων

Κατασκευή περίφραξης Μ.Μ./Τεμ. 1 2000,00 2000,00 480,00 2480,00

752 6105,00 1465,20 7570,20

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

144 8980,00 2155,20 11135,20

114 15383,30 3691,99 19075,29

2 9700,00 2328,00 12028,00

2164 6194,00 1486,56 7680,56

4 1230,00 295,20 1525,20

25 1022,00 245,28 1267,28

95 6520,00 1564,80 8084,80

752 6105,00 1465,20 7570,20

3300 55134,30 13232,23 68366,53

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 7η

ΟΜΑΔΑ 8 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8

ΟΜΑΔΑ 7 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ 1 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

ΟΜΑΔΑ 2 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

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 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΟΜΑΔΑ 6 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6

     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.004-0022

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2

Κάθισματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά:, Χρώματος 

Μαύρο (Δερμάτινη) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus  

15 0,00 0,00 0,00

2 27.004-0053

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

Πολυθρόνα καρέκλα πλαστική  χρώματος εκρού διαστάσεων 

60Χ62Χ89cm, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

10 0,00 0,00 0,00

3 27.004-0052

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1 

Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη 

Χρώματος Μαύρο η Μπορντό, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus              

70 0,00 0,00 0,00

4 27.004-1362

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4

Αναδιπλούμενη καρέκλα με μεταλλικό σκελετό και πλαστική 

έδρα και πλάτη από σκληρό ABS. Ιδανική τόσο για εξωτερικούς 

όσο και για εσωτερικούς χώρους,  Μαύρου χρώματος, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

15 0,00 0,00 0,00

5 27.004-1231

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10 

Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών με μπράτσο σε  

Μαύρου χρώματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

32 0,00 0,00 0,00

6 27.004-1363

39110000-6 

Καθίσματα, 

καρέκλες και 

συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5

Σταθερά καθίσματα Παγκάκι 3θέσιο αναμονής επισκεπτών  

δημόσιων χώρων  μεταλλικό με PVC καθίσματα Μαύρου 

χρώματος, Διαστάσεις (γενική απόκλιση +5cm / -0cm) ύψος: - 

μήκος - βάθος - ύψος καθίσματος  80/160*50/43 σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

144 0,00 0,00 0,00

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών                                     

του Δήμου Ηρακλείου Έτους 2020  

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                              

(Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, επισκεπτών,  κλπ).                                                                                                                                                                           

CPV: 39110000-6

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 χωρίς ΦΠΑ είναι 8.980,00 €,                                                                                                                           

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 144 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η

ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 2.                                                                                                                                     

( Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ).                                                                                                                                                                 

CPV: 39120000-9

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 χωρίς ΦΠΑ είναι 15.383,30 €,                                                                                                              

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 είναι 114 τεμάχια.
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1 27.004-1375

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2φυλλή, χρώματος ξύλου κερασιά με 4 

πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40.σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  

1 0,00 0,00 0,00

2 27.004-1376

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2φυλλή, χρώματος ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ με 

4 πόρτες  και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

220*100*55.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

3 27.004-1377

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 22

Ντουλάπα ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, χρώματος ξύλου καρυδιά σκούρα  με  

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  210*290*35.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

4 27.004-1378

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, χρώματος ξύλου οξιά  με  εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 

χ πλάτος χ βάθος  130*100*45.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 0,00 0,00 0,00

5 27.004-1379

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 24

Ντουλάπι Βιβλιοθήκη με συρταριέρες  χρώματος ξύλου ανοικτή 

καρυδιά, με 24 συρτάρια και με  2 ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

245*125*45. .σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

6 27.004-1380

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

7 27.004-1381

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*100*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

8 27.004-1382

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*80*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 0,00 0,00 0,00

9 27.004-1383

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 20

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος λευκού μελαμίνης   κατά το 

ήμισυ κλειστές, με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

100*70*40.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00
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10 27.004-1384

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  Γκρί / οξυά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*100*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

11 27.004-1385

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  Γκρί / οξυά με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

12 27.004-1386

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  κερασιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  180*80*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

13 27.004-1387

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  οξυά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*37.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

14 27.004-1388

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με πόρτες 

και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*50*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

15 27.004-1389

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*90*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

16 27.004-1390

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  150*90*47.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

17 27.004-1391

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*70*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 0,00 0,00 0,00

18 27.004-1392

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Γκρί / οξυά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*80*40.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00
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19 27.004-1393

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου Καφέ με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*80*40.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

20 27.004-1394

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου κερασιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  220*100*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

21 27.004-1395

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*90*45.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

22 27.004-1422

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  100*160*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

23 27.004-1396

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου  κερασιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

+3cm / -0cm) ύψος: χ πλάτος χ βάθος  200*140*40.σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

24 27.004-1397

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπα 2φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  80*100*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

25 27.004-1398

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 17

Ντουλάπα 3φυλλή, χρώματος ξύλου οξιά  με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  175*120*52.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

26 27.004-1399

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 21

Ντουλάπα 4φυλλή, (2 φύλλα σε κάθε στήλη ισομέγεθος) 

χρώματος λευκού μελαμίνης  με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  190*72*42.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

27 27.004-1400

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 23

Ντουλάπα Μονόφυλλή, χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά  με 

πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*50*60.σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 0,00 0,00 0,00
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28 27.004-1401

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 26

Ντουλάπι  πίνακας ανακοινώσεων  κλειστό με 1 πορτάκι και με 

τζάμι, χρώματος λευκό εξωτερικού χώρου διαστάσεων ύψος: χ 

πλάτος χ βάθος  90*60*10, θα συμπεριλαμβάνετε το πόμολο και 

οι μεντεσέδες.

1 0,00 0,00 0,00

29 27.004-1401

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 26

Ντουλάπι  πίνακας ανακοινώσεων  κλειστό με 2 πορτάκια και 

με τζάμι, χρώματος λευκό εξωτερικού χώρου διαστάσεων ύψος: 

χ πλάτος χ βάθος  60*90*10, θα συμπεριλαμβάνετε το πόμολο 

και οι μεντεσέδες.

1 0,00 0,00 0,00

30 27.004-1402

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: 

χ πλάτος χ βάθος  90*90*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

31 27.004-1403

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος ξύλου ανοικτή καρυδιά  με πόρτες 

και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  45*55*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

32 27.004-1404

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με πόρτες 

και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση 

± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  80*110*55.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

33 27.004-1405

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 25

Ντουλάπι 2φυλλό, χρώματος υπόλευκο με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 

0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  95*105*30.σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

34 27.004-1406

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 27

Ντουλάπι ανοικτό, χρώματος καρυδιά με  ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

100*60*48.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00

35 27.004-1407

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 23

Ντουλάπι μονοφυλλό, χρώματος γκρί με πόρτες και εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  

ύψος: χ πλάτος χ βάθος  150*40*40.σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

36 27.004-1408

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 13

Ερμάριο γραφείου, χαμηλό επαγγελματικών χώρων με 

ντουλάπια και  ράφια. Χρώμα ξύλου δρυς και Διαστάσεις: ύψος 

χ πλάτος χ βάθος χ:  80*150*40 cm .(απόκλιση  ± 0,05m), 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus     

1 0,00 0,00 0,00
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37 27.004-1409

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 28

Ερμάριο τροχήλατο γραφείου , σε απόχρωση φυσικό ξύλο οξιά, 

με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση +3cm / -0cm ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

60*100*50.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00

38 27.004-1372

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 27

Ραφιέρα ανοικτή μπροστά, χρώματος ξύλου ανοικτή κερασιά  με 

3 τρία εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  160*60*30.σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

39 27.004-1373

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 27

Ραφιέρα ανοικτή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με  ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

100*50*35.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00

40 27.004-1374

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 

27.1

Ραφιέρα ανοικτή, χρώματος ξύλου ΓΚΡΙ  με  ρυθμιζόμενα ράφια , 

Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m  ύψος: χ πλάτος χ βάθος  

80*90*45.σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

5 0,00 0,00 0,00

41 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  γκρι, 

Διαστάσεις γραφείου:  150*75*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

42 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  γκρι, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

43 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  Δρύς και 

Γκρί τα πλαινά, Διαστάσεις γραφείου:  160*70*74 cm.  σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

44 27.004-0047

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  καρυδιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  120*60*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

45 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 30

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  κερασιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm. ( και με προέκταση γωνία 

για Η/Υ ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00
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46 27.004-0049

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  οξιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  180*90*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

3 0,00 0,00 0,00

47 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  Κερασιά, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*80*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

48 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος  υπόλευκο, 

Διαστάσεις γραφείου:  160*55*74 cm.  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

49 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Γκρί / οξυά 

, Διαστάσεις γραφείου:  150*75*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

50 27.004-0048

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16

Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Γκρί, 

Διαστάσεις γραφείου:  150*80*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

5 0,00 0,00 0,00

51 27.004-0386

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 29

Γωνιακό Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, διαστάσεων: 

1,60Χ0,80 με γωνία στα δεξιά: 0,80Χ0,60 του οποίου η βάση θα 

είναι σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη 

δρυός , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00

52 27.004-0386

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 29

Γωνιακό Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και 

λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, διαστάσεων: 

1,80Χ0,80 με γωνία στα δεξιά: 0,80Χ0,60 του οποίου η βάση θα 

είναι σκούρο γκρι και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη 

δρυός , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00

53 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση γκρί, διαστ. 

μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

4 0,00 0,00 0,00

54 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Γκρί / 

οξυά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 0,00 0,00 0,00

55 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

Κερασιά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 0,00 0,00 0,00

20PROC006390972 2020-03-06



56 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Δρύς 

και Γκρί τα πλαινά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 0,00 0,00 0,00

57 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

καρυδιά σκούρα , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

3 0,00 0,00 0,00

58 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

κερασιά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

2 0,00 0,00 0,00

59 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου οξιά, 

διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

6 0,00 0,00 0,00

60 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση υπόλευκο, 

διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 0,00 0,00 0,00

61 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση φυσικό 

ξύλο, διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

3 0,00 0,00 0,00

62 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου 

Ανθρακί /  Γκρί τα πλαινά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* 

περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση 

prospectus 

1 0,00 0,00 0,00

63 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση σκούρο γκρι 

και η επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη δρυός, διαστ. 

μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

1 0,00 0,00 0,00

64 27.004-1229

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7

Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία 

μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή  από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση φυσικό 

ξύλο οξιά, διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus 

3 0,00 0,00 0,00

65 27.004-1371

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 12

Τραπεζάκι Σαλονιού Χρώμα Κερασιά 85χ45χ42,7, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus
1 0,00 0,00 0,00
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66 27.004-1370

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 12

Τραπεζάκι Χρώμα Κερασιά 40χ40χ42,7, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus
2 0,00 0,00 0,00

67 27.004-1369

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 33

Τραπέζι συνεδριάσεων οβαλ,  Διαστάσεις : ύψος: χ πλάτος χ 

μήκος 76x80x155cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  χρώματος ξύλου οξιά, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

68 27.004-1369

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 33

Τραπέζι συνεδριάσεων οβαλ,  Διαστάσεις : ύψος: χ πλάτος χ 

μήκος 76x80x155cm.(απόκλιση  ± 0,05m).  χρώματος ξύλου 

καφέ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση 

prospectus

1 0,00 0,00 0,00

114 0,00 0,00 0,00

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Επίπλωση ειδικών κατασκευών χώρου πρωτοκόλλου 

πολεοδομίας (α΄όροφος):                                                                  α. 

Πάγκος εργασίας μήκους 5,60μ και συνολικού ύψους1,20μ             

( βάθους 0,60μ σε ύψος 0,70μ και βάθους 0,30μ σε ύψος 1,20μ  
β. Πόρτα διαχωρισμού υπαλλήλων με το κοινό, ύψους 0,60μ και μήκος 

1,20μ.

γ.  Συρταριέρες τροχήλατες γραφείου με (3) τρία συρτάρια. 

δ. Γραφείο εργασιακού χώρου, Διαστάσεις γραφείου:  120*60*70 

cm.(απόκλιση  ± 0,05m) 

ε. Ντουλάπα 5φυλλή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, με πόρτες και 

εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια ανά 0,35μ-0,40μ , Διαστάσεις (γενική 

απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος  2,43*2,75*60. 

Στ. Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, Χρώματος 

Μαύρο. 

ζ. Εργασίες αποκατάστασης ( αποξήλωση υπάρχουσας πόρτας) 

και επισκευή με όλα τα παρελκόμενα που θα απαιτηθούν για την 

αποκατάσταση.

η. Κατασκευή Κουτιά τοποθέτησης οθόνες Η/Υ.

Θ. Κανάλι όδευσης με χωνευτές πρίζες δικτύου και ρεύματος  

για την διανομή ενέργειας και δεδομένων: Σε κάθε θέση 

εργασίας θα αντιστοιχούν 2 πρίζες ρεύματος σούκο  και μία 

πρίζα δικτύου.  Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

1 0,00 0,00 0,00

 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των 

κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 χωρίς ΦΠΑ είναι 9.700,00 €,                                                                                                                           

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 3 είναι 2 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2η

ΟΜΑΔΑ 3η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 3                                                                                                                                                     

α. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρου πρωτοκόλλου Πολεοδομίας  (α΄όροφος )                                                                              

β. Επίπλωση ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info Point .                                                                                                                                                   

CPV: 39120000-9
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2

39120000-9 

Τραπέζια, 

ντουλάπια, 

γραφεία και 

βιβλιοθήκες

Προμήθεια επίπλων ειδικών κατασκευών για τον χώρο του Info 

Point                                                                                                                      
a.   Ντουλάπα Δίφυλλη – Διαχωριστικό Φωτοτυπικού Διαστάσεων: 2,50μ 

ύψος, 0,90μ πλάτος, 0,30μ βάθος με 8 ράφια εσωτερικά.

b. Ντουλάπα γραφείου Δίφυλλη Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,77μ πλάτος, 

0,56μ βάθος με 

c. 3 συρτάρια στο κάτω μέρος, και ράφια με πόρτες στο κάτω μέρος.

d. Ντουλάπα Μονόφυλλη Διαστάσεων: 2,50μ ύψος, 0,40μ πλάτος, 0,50μ 

βάθος με  συρτάρια στο κάτω μέρος,

 και ανοιγόμενη πόρτα στο πάνω μέρος.

e. Εντοιχισμός Οθόνης  Διαστάσεων:  1,00μ ύψος, 1,30μ πλάτος,  με 

περιμετρική κορνίζα.

f. Ντουλάπα Διαχωρισμού Διαδρόμου Διαστάσεων: 1,00μ ύψος, 0,36μ 

πλάτος, 1,20μ βάθος διπλής όψεως με πόρτες.

g. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 1,20 μ ύψος, 2,00 μ 

πλάτος, 0,80μ βάθος με πόρτες. 

h. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 1,10 μ ύψος, 1,80 μ 

πλάτος, 0,80μ βάθος με τυφλή πόρτα αριστερά και ανοιγόμενη δεξιά. 

i. Ντουλάπα Ορόφου Αποθήκευσης Διαστάσεων: 0,90 μ ύψος, 2,10 μ 

πλάτος, 0,90μ Βάθος. 

j. Συρταριέρα Βαγονέτο  Διαστάσεων: 0,99 μ ύψος, 1,05 μ πλάτος, 0,75μ 

βάθος με 5 συρτάρια με μηχανισμό φρένου. 

k. Φυσαρμόνικα διαδρόμου Διαστάσεων: 1,85 μ ύψος, 0,85 μ πλάτος. 

l. Κουτί Καλωδίων για τα φωτοτυπικά Διαστάσεων: 0,60 μ ύψος, 0.80 μ 

πλάτος, 0,50μ Βάθος.

m. Κατασκευή Κουτί Αποθήκευσης για τα πάνελ Διαστάσεων: 0,40 μ ύψος, 

1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 25.060-0711

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 34

Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 

36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης 

φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg  

Προσκόμιση prospectus

90 0,00 0,00 0,00

2 27.004-1219

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

18 0,00 0,00 0,00

3 27.004-1364

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x46 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

200 0,00 0,00 0,00

4 27.004-1220

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x30 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

20 0,00 0,00 0,00

5 27.004-1227

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x61 πάχους ο,8mm, 

με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα 

κατανεμημένου Προσκόμιση prospectus

20 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3η

ΟΜΑΔΑ 4η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 4                                                                                                                                                      

( Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε με τα παρελκόμενα ).                                                                                                                                                   

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

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 4  χωρίς ΦΠΑ είναι 6.194,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 4 είναι 2164 τεμάχια.
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6 24.001-0483

44531510-9 

Μπουλόνια και 

βίδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 36

Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 γαλβανιζέ 1200 0,00 0,00 0,00

7 25.060-0713

19520000-7 

Πλαστικά προϊόντα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 37

Πέλμα πλαστικό για γωνιακή γαλβανιζέ κολόνα ντέξιον. 150 0,00 0,00 0,00

8 27.022-0032

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                      

Νο 80.1 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK ύψους*βάθους                

1.972mm Χ60cm 
6 0,00 0,00 0,00

9 27.022-0033

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                    

Νο 80.2 

ΔΟΚΙΔΑ (Τραβέρσα) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK                         

Μήκους: 1,50 cm
40 0,00 0,00 0,00

10 27.022-0034

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                     

Νο 80.3 

ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου UNIRACK  βάθους* μήκος* ύψος 

57,2χ20χ17 cm  
120 0,00 0,00 0,00

11 27.022-0035

39131100-0 Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ                      

Νο 80.4

ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΑΚΙ 60cm τύπου UNIRACK  βάθους* ύψος 

60χ18 cm
300 0,00 0,00 0,00

2164 0,00 0,00 0,00

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.007-0025
39711130-9 Ψυγεία 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8

ΨΥΓΕΙΟ μονόπορτο ενεργειακής κλάσης Α+ για μέγιστη 

εξοικονόμηση ενέργειας  .Χρώμα σκούρο χρωμέ ή 

Μαύρο,Διαστάσεις περίπου (ΥxΠxΒ) (mm) 860x472x450  ( 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)  Προσκόμιση 

prospectus

3 0,00 0,00 0,00

2 27.007-0002

39713200-5    

Πλυντήρια και 

στεγνωτήρια 

ρούχων  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9

Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης 

Α+++ διαστάσεων σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 60.5 , σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

1 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 6 χωρίς ΦΠΑ είναι 1.022,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 6 είναι 25 τεμάχια.

ΟΜΑΔΑ 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 6                                                                                                                                                               

(ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου )                                                                                                                                                                                                       

CPV:  39515000-5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 4η

 ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                 

( Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών )                                                                                                                                                                                                          

CPV: 39711130-9, 39713200-5  

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 χωρίς ΦΠΑ είναι 1.230,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 είναι 4 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 5η
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1 27.004-1366

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 140 * ύψος 135  ( = 1,90 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  Προσκόμιση 

prospectus          

1 0,00 0,00 0,00

2 27.004-1367

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 150 * ύψος 135  ( = 2,02 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση 

prospectus             

1 0,00 0,00 0,00

3 27.004-1368

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 155 * ύψος 135  ( = 2,10 μ2 ) αριστερά  

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  Προσκόμιση 

prospectus            

2 0,00 0,00 0,00

4 27.004-1368

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα 

Εκρού διαστάσεων πλάτος 155 * ύψος 135  ( = 2,10 μ2 ) Δεξιά 

κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση 

prospectus             

1 0,00 0,00 0,00

5 27.004-1365

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 

25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 147 * ύψος 105                

( = 1,54 μ2 )   αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus  

1 0,00 0,00 0,00

6 27.004-1365

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 

25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 147 * ύψος 105                

( = 1,54 μ2 )   Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus  

1 0,00 0,00 0,00

7 27.004-1410

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 113 * ύψος 107  ( = 

1,21 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 0,00 0,00 0,00
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8 27.004-1411

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 115  ( = 

1,31 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προσκόμιση prospectus               

1 0,00 0,00 0,00

9 27.004-1412

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 220  ( = 

2,42 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 0,00 0,00 0,00

10 27.004-1413

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 130 * ύψος 220  ( = 

2,86 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 0,00 0,00 0,00

11 27.004-1414

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 116  ( = 

1,28 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 0,00 0,00 0,00

12 27.004-1415

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 80 * ύψος 200  ( = 

1,60 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 0,00 0,00 0,00

13 27.004-1416

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 27 * ύψος 200  ( = 

0,54 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προσκόμιση prospectus              

1 0,00 0,00 0,00

14 27.004-1417

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 137  ( = 

1,30 μ2 ) Δεξιά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Προσκόμιση prospectus              

1 0,00 0,00 0,00
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15 27.004-1418

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 116  ( = 

1,32 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 0,00 0,00 0,00

16 27.004-1419

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 96 * ύψος 198  ( = 

1,91 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 0,00 0,00 0,00

17 27.004-1420

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 81 * ύψος 220  ( = 

1,78 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  Προσκόμιση prospectus            

1 0,00 0,00 0,00

18 27.004-1421

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 40

Στορ ρόλερ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες 

25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 94 * ύψος 137  ( = 

1,29 μ2 ) αριστερά κορδόνι, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές   Προσκόμιση prospectus           

1 0,00 0,00 0,00

19 25.030-0133

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 39

Κουρτίνα παραθύρων διαστάσεων Τύπος: Τρουκς ή κρίκους  

περίπου 140*260, (απόκλιση  ± 0,15m) μονόχρωμη μπέζ ή εκρού 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  

5 0,00 0,00 0,00

20 27.007-0082

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, γύροι 

κρεβατιών και 

σκίαστρα από 

ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 39

Κουρτίνα παραθύρων διαστάσεων Τύπος: Τρουκς ή κρίκους  

περίπου 300*260, (απόκλιση  ± 0,15m) μονόχρωμη μπέζ ή εκρού 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  

1 0,00 0,00 0,00

25 0,00 0,00 0,00ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 6η

ΟΜΑΔΑ 7η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση της τιμή ανά είδος                                                                                                                                                                                                                   

(Λοιπών Ειδών Γραφείου, Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα )                                                                                                                                    

CPV: 30191000-4, 39143110-0     

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 7 χωρίς ΦΠΑ είναι 6.520,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 7 είναι 95 τεμάχια.
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 27.004-0811

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 32

Δίφυλλη Πλαστική Ντουλάπα Παπουτσοθήκη Μαύρη/Γκρι Έως 20 

Ζεύγη διαστάσεων 89x72x42cm, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus

2 0,00 0,00 0,00

2 27.004-0261

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 19

Καλόγερος περιστρεφόμενος μεταλλικός χρώματος  καρυδί ή 

μολυβί σκούρο, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου Φ38x180 EK ( Σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές)

15 0,00 0,00 0,00

3 27.004-0742

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 41

Κρεμάστρες τοίχου ξύλινες 5 θέσεων  ( Σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές)
5 0,00 0,00 0,00

4 27.004-0148

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 31

Μεταλλική συρταριέρα κρεμαστών φακέλων, τεσσάρων 

θέσεων. Διαστάσεις: 465x620x1295 mm.

Διαστάσεις συρταριού: 53cm (βάθος) χ 39cm (πλάτος) χ 26cm 

(ύψος) Χρώματα:  μαύρο .(απόκλιση  ± 0,10m), σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus     

6 0,00 0,00 0,00

5 27.008-0064

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 38

Παραβάν πτυσόμενο φυσαρμόνικα διαστάσεων περίπου 

320*280, (απόκλιση  ± 0,15m) σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προσκόμιση prospectus  

1 0,00 0,00 0,00

6 27.004-0308

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6

Τραπέζι πλαστικό  χρώματος εκρού διαστάσεων 84x142x70cm, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus
1 0,00 0,00 0,00

7 27.004-0073

30191000-4 

Εξοπλισμός 

γραφείου εκτός 

από έπιπλα                           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 43

Υποπόδια γραφείων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προσκόμιση prospectus  
25 0,00 0,00 0,00

8 27.004-0035

39143110-0                 

Κρεβάτια, 

στρώματα και 

ειδικά υφασμάτινα 

είδη 

υπνοδωματίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 11

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Υψος/Μήκος/Πλάτος  17cm-1.90mς-90cm                                              

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ  Προσκόμιση prospectus

20 0,00 0,00 0,00

9 25.030-0121

39143110-0                 

Κρεβάτια, 

στρώματα και 

ειδικά υφασμάτινα 

είδη 

υπνοδωματίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ με φερμουάρ, το οποίο να 

Προστατεύει από λεκέδες, όπως σταγόνες, ιδρώτα, σωματικά 

υγρά. Αποτελεσματικό στην προστασία από ακάρεα, βακτήρια. · 

Να συνιστάται για περιπτώσεις ακράτειας, Να Πλένεται στο 

πλυντήριο έως και 95°C  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  

Προσκόμιση prospectus

20 0,00 0,00 0,00

95 0,00 0,00 0,00ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 7η
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Α/Α Κωδικός Είδους CPV ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/Μ.Μ.

Προμέτρηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 24.001-0643
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη

Στύλοι – σωλήνες γαλβ. διατομής 1,5΄΄και ύψος 2,40 μ . 

Μ.Μ./Τεμ.
120 0,00 0,00 0,00

2 24.001-0644
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη

Πόρτες περίφραξης ανοιγόμενες γαλβ. Μήκους 5,00μ. και ύψους 

2,00μ. (Δίφυλλη ανοιγόμενη από σωλήνα και πλέγμα) Μ.Μ./Τεμ.
4 0,00 0,00 0,00

3 24.001-0645
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη

Στύλοι γωνιά 40Χ40 – αντηρίδες γαλβ. διατομής 1&1/4΄΄μήκος 

3μ.  Μ.Μ./Τεμ.
20 0,00 0,00 0,00

4 24.001-0646
 44316000-8 

Σιδηρικά είδη
Τραβηκτήρια Νο 120 Μ.Μ./Τεμ. 40 0,00 0,00 0,00

5 24.001-0044
44111000-1 

Οικοδομικά υλικά
Τσιμέντο Μαύρο (50 Kgr) Μ.Μ./Σακιά 5 0,00 0,00 0,00

6 24.001-0048
44111000-1 

Οικοδομικά υλικά
Αμμοχάλικο Μ.Μ./Σακιά 10 0,00 0,00 0,00

7 24.001-0647
44312000-0 Σύρμα 

περιφράξεων
Σύρμα γαλβ. διατομής 2.7χιλ.(Νο 16) Μ.Μ./ Κιλά 150 0,00 0,00 0,00

8 24.001-0648
44312300-3 

Αγκαθωτό σύρμα

Aγκαθωτό συρματόπλεγμα σε κορυφή πάχους 2,00 χιλ. 

Μ.Μ./Τρεχ. Μέτρο
240 0,00 0,00 0,00

9 24.001-0649

44313100-8 

Δικτυωτό σύρμα 

περίφραξης

Δικτυωτό γαλβ. διατομής 2,7χιλ.                                                               

(Νο 50Χ50Χ16) και ύψος 1,80μ. Χ 20μ. Μ.Μ./Τεμ.
12 0,00 0,00 0,00

10 24.001-0650
44425500-0 

Πλαστικά στελέχη
Τάπες μαύρου χρώματος  – πλαστικό κάλυμμα για τους στύλους. 150 0,00 0,00 0,00

11 22.010-0005

45340000-2 

Εργασίες 

τοποθέτησης 

περιφράξεων

Κατασκευή περίφραξης Μ.Μ./Τεμ. 1 0,00 0,00 0,00

752 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

144 0,00 0,00 0,00

114 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

2164 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00

25 0,00 0,00 0,00

95 0,00 0,00 0,00

752 0,00 0,00 0,00

3300 0,00 0,00 0,00

ΟΜΑΔΑ 7 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

ΟΜΑΔΑ 8 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

ΟΜΑΔΑ 2 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

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 ( ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΟΜΑΔΑ 6 ( ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 8η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 8η                                                                                                                                                                                                                   

(Προμήθεια ειδών - κατασκευή περίφραξης οριοθέτησης  χώρου αποθήκευσης και εκποίησης υλικών )                                                                                                                                    

CPV:  44316000-8, 44111000-1, 44312000-0,  44312300-3,  44313100-8, 44425500-0, 45340000-2   

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 8 χωρίς ΦΠΑ είναι 6.105,00 €,                                                                                                                         

ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 8 είναι 752 τεμάχια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 7η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI DAMIANAKI
Ημερομηνία: 2020.03.06 11:22:22 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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