
 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                   Θεζζαλονίκη  : 29-06-2016 
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ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ 
ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΩΝ 
ΚΑΗ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ  

 
 

ΟΡΟΗ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (Ν. 4375/2016 άξζξν 19 (ΦΔΚ 51 Α) 
  
Α. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΩΝ,  ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ,  ΚΔΤΩΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ 
ΛΔΤΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΩΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΜΗΘΩΘΟΤΝ 

 
Β. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ  ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ / 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΤΣΑΘΟΤΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΖ  327.497,14€ ΜΔ ΣΟ Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςε:  
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Σελ ππ΄ αξηζ. 11389/1993 (ΦΔΚ 185 Β/23-3-1993) απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ 

«Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 

φπσο ελ πξνθεηκέλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θαηά κέξνο 

πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007.  

 ηελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 31εο 

Μαξηίνπ 2004 (EL 134/30-04-2004) «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.60/2007 (ΦΔΚ 64 Α) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ/31-3-2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51 ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75 ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 (Φ.Δ.Κ. 194/Α/22−11−2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ 

απφ ηνπο δηαηάθηεο».  



 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45 Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.  

 Σν Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη εηδηθφηεξα 

ηελ ππνπαξάγξαθν Σ.20 ηνπ άξζξνπ 1 “Δθαξκνγή Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ” πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4155/2013. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120 Α) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, 

ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74 Α) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».  

 Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677 Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)».  

 Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)», (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 ((ΦΔΚ 160 Α) «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

φπσο ηζρχεη.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4375/2016 (ΦΔΚ 51 Α) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο 

Αζχινπ, Αξρήο Πξνζθπγψλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζχζηαζε Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

(αλαδηαηχπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα ηελ εξγαζία δηθαηνχρσλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

 Σελ ππ’ αξηζκ.878/2015 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηελ 

Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Γεσξγία Ραλέιια. 

 Tελ ππ΄αξηζ. 1772/2015 (ΑΓΑ: 752ΗΧΡ5-ΤΜΞ) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία απνθαζίδεη : α). Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο αλαγλσξίδεη ηελ 



 

αλάγθε γηα ηελ αλάιεςε θνηλήο δξάζεο κε ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. 

β). Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θαη λα νξίζεη ππεξεζηαθή νκάδα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε ζρεηηθή 

νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 222-2016 (ΑΓΑ: ΧΦ5ΧΡ5-ΥΞΣ) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κε 

ηίηιν "Support to implementation of Hotspot and Relocation Scheme and to the 

Strengthening of the Asylum Reception Capacity: “Establishment of 20,000 reception 

places in support of the relocation scheme” ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο κε δπλεηηθνχο εηαίξνπο ηελ Πεξηθέξεηα ΚΜ, φκνξνπο Γήκνπο θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ππνγξαθή φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. 

 Σo ππ’ αξηζ. GRC01/2016/0000000064/000 ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 

1.856.120,00€. Ζ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα είλαη θαηά 100% ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 

Ο.Ζ.Δ. ε νπνία είλαη Γηεζλήο Οξγαληζκφο. 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηεο 

Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 765-2016 (ΑΓΑ: ΧΒΜΕΧΡ5-4ΓΟ) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία ηε 2ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Θ. 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ ιφγσ ηνπ ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο ρξεκαηνδφηεζεο πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο κέζσ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε 

Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 766-2016 (ΑΓΑ: ΧΗΠ8ΧΡ5-8Φ4) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ Έξγνπ κε ηίηιν «REACT» 

(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ κε 

ην Γήκν Θεζζαινλίθεο. 

 Σελ ππ’ αξηζκ 889/13-06-2016 (ΑΓΑ:7ΞΚΧΡ5-11Ε), (ΑΓΑΜ:16REQ004578024 2016-

06-13) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλεη δαπάλε πνζνχ 

1.448.450,00€ γηα ηηο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο κε ηίηιν 

«REACT» (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) & Γηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 

1.448.450,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 6473.09.01 «ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ''ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES IN SUPPORT 

OF THE RELOCATION SCHEME'' ΣΖ ΤΠΑΣΖ ΑΡΜΟΣΔΗΑ ΣΟΤ ΟΖΔ» ηεο 

Τπεξεζίαο 15, ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ 

ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2016 (ΠΑΤ Α/Α  1147/2016). 



 

 Σελ ππ. αξηζκ. 811/13-06-2016 (ΑΓΑ: 7ΣΤΚΧΡ5-Π7Γ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία α) εγθξίλεηαη ε “Πξνκήζεηα επίπισλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 

ζθεπψλ θνπδίλαο θαη ιεπθψλ εηδψλ π.δ. 314.414,40 €” γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

δηακεξηζκάησλ πνπ ζα κηζζσζνχλ θαη ε “Πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ, γξαθηθήο χιεο 

θαη εηδψλ πιεξνθνξηθήο/κεραλνγξάθεζεο π.δ. 13.082,74 €” γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

γξαθείσλ πνπ ζα ζπζηαζνχλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 'Τπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο 

327.497,14 €, β) Δγθξίλεηαη ν ηξφπνο πξνκήζεηαο κε απεπζείαο αλάζεζε θαηφπηλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην αξ. 19 

παξ. 1 ηνπ λ. 4375/16, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, επεηδή ζπληξέρνπλ θαηεπείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε 

ζηέγαζε κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ πνπ μαθληθά εγθαηαβηνχλ ζηελ πφιε. Ζ 

δηαπξαγκάηεπζε ζα γίλεη κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 

ηελ ιήςε ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Ζ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα 

δεκνζηεπζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζην δηθηπαθφ 

ηφπν www.thessaloniki.gr ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ζηνλ εζληθφ ηχπν, θαη ζηελ 

ππεξεζία επίζεκσλ εθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 Σελ ππ΄αξηζκ. 891/2016 (ΑΓΑ: 7502ΧΡ5-Δ4Τ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ ζπγθξφηεζε  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο α) ηεο 

“Πξνκήζεηαο επίπισλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζθεπψλ θνπδίλαο θαη ιεπθψλ εηδψλ π.δ. 

314.414,40 €” γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ ζα κηζζσζνχλ θαη β) ηεο 

“Πξνκήζεηαο επίπισλ γξαθείνπ, γξαθηθήο χιεο θαη εηδψλ 

πιεξνθνξηθήο/κεραλνγξάθεζεο π.δ. 13.082,74 €” γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ γξαθείσλ πνπ 

ζα ζπζηαζνχλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο.  

 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ κε ηίηιν:  α) «Πξνκήζεηα Δπίπισλ, 

Ζιεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζθεπψλ θνπδίλαο θαη ιεπθψλ εηδψλ» πξνυπνινγηζκνχ 314.414,40€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. & β) «Πξνκήζεηα Δπίπισλ γξαθείνπ, Γξαθηθήο χιεο, θαη 

Δηδψλ πιεξνθνξηθήο/κεραλνγξάθεζεο πξνυπνινγηζκνχ 13.082,74€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ  πινπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ Έξγνπ κε ηίηιν «REACT» (Refugee, 

Assistance, Collaboration, Thessaloniki)» ζην πιαίζην ηεο ππ΄αξηζ. 

GRC01/2016/0000000064/000 ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ζςνολικού πποϋπολογιζμού 327.497,14€, 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.  

Ανηικείμενο: α) «Πξνκήζεηα Δπίπισλ, Ζιεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζθεπψλ θνπδίλαο θαη ιεπθψλ 

εηδψλ» & β) «Πξνκήζεηα Δπίπισλ γξαθείνπ, Γξαθηθήο χιεο, θαη Δηδψλ 

πιεξνθνξηθήο/κεραλνγξάθεζεο. 



 

Κωδικόρ CPV: 39150000-8 «Γηάθνξα έπηπια θαη εμνπιηζκφο», 39121100-7 «Γξαθεία», 

39130000-2 «Έπηπια γξαθείσλ», 39122000-3 «Νηνπιάπηα θαη βηβιηνζήθεο», 39121200-8 

«Σξαπέδηα», 39111100-4 «Πεξηζηξεθφκελα θαζίζκαηα», 39111000-3 «Καζίζκαηα», 

30192000-1 «Πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ», 32552100-8 «Σειεθσληθέο ζπζθεπέο», 

30213000-5 «Πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο», 30232110-8 «Δθηππσηέο ιέηδεξ», 

30231000-7 «Οζφλεο θαη θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ». 

Πποϋπολογιζμόρ: Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε απφ ηνλ Γήκν δαπάλε γηα ηηο πξνκήζεηεο  

α) «Πξνκήζεηα Δπίπισλ, Ζιεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζθεπψλ θνπδίλαο θαη Λεπθψλ εηδψλ» & β) 

«Πξνκήζεηα Δπίπισλ γξαθείνπ, Γξαθηθήο χιεο, θαη Δηδψλ πιεξνθνξηθήο/κεραλνγξάθεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπο 

εηδηθνχο φξνπο θαη ηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (δηαθνζίσλ εμήληα 

ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ δέθα επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ 264.110,60€) πνπ κε ηελ πξνζζήθε 

ηνπ Φ.Π.Α. 24% =(εμήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα έμη επξψ θαη πελήληα 

ηεζζάξσλ ιεπηψλ 63.386,54€), αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ (ηξηαθνζίσλ είθνζη επηά 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ θαη δέθα ηεζζάξσλ ιεπηψλ 327.497,14€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

Πεπιγπαθή ηηρ ζύμβαζηρ: α) «Πξνκήζεηα Δπίπισλ, Ζιεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζθεπψλ 

θνπδίλαο θαη Λεπθψλ εηδψλ» γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ ζα κηζζσζνχλ, & β) 

«Πξνκήζεηα Δπίπισλ γξαθείνπ, Γξαθηθήο χιεο, θαη Δηδψλ πιεξνθνξηθήο/κεραλνγξάθεζεο» 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ γξαθείσλ πνπ ζα ζπζηαζνχλ. 

Γιάπκεια ύμβαζηρ: Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη ηηο 31/12/2016 απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο θαη πξσηνθφιιεζήο ηεο θαη κε ηελ δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ 

ππάξρεη ζπκβαηηθφ ππφινηπν θαη εθφζνλ επίζεο δνζεί παξάηαζε – ζπλέρηζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

Τποδιαίπεζη: ππνδηαηξείηαη ζε 92 «είδε». Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξέο γηα έλα ή θαη πεξηζζφηεξα «είδε». 

Γιενέπγεια ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ: Ζ απεπζείαο αλάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε 

ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013. 

Υπημαηοδόηηζη: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ. 

Σπόπορ Πληπωμήρ: Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη πξνυπνζέηεη, εθηφο 

απφ ηελ έθδνζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ην 

έγγξαθν ησλ φξσλ – δηθαηνινγεηηθψλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ζην ππ΄αξηζ. 

GRC01/2016/0000000064/000 ζχκθσλν κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

Ζμεπομηνία αποζηολήρ ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζηην Τπηπεζία 

Δπίζημων Δκδόζεων ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων : 01/07/2016 

 

Ζμεπομηνία και ώπα έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών :04-07-2016, Ζκέξα Γεςηέπα  θαη 

ψξα 12:00  

Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ πποζθοπών: :11-07-2016, Ζκέξα Γεςηέπα  

θαη ψξα 15:00  ζε ειεθηξνληθφ θάθειν.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  

Ζ ηλεκηπονική αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών γίνεηαι ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 15-07-

2016  εκέξα Παπαζκεςή θαη ψξα 10:00 π.κ. έσο 11:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ  

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ :  

1. Γεθηνί γίλνληαη φζνη αζθνχλ εκπνξία ή θαηαζθεπή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

2. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο : 

α. Έιιελεο 

β. Αιινδαπνί 

γ. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

δ. πλεηαηξηζκνί 

ε. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δελ πξέπεη λα απαζρνινχλ νχηε θαηά ην 

ρξφλν θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νχηε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, 

αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ.  

4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαπξαγκάηεπζε, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ..- 

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr).  

4.α. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή ρνξεγείηαη απφ πηζηνπνηεκέλε πξνο ηνχην αξρή θαη πξέπεη λα 

είλαη ζθιεξήο απνζήθεπζεο, δειαδή λα δεκηνπξγείηαη κέζσ Αζθαινχο Γηάηαμεο Γεκηνπξγίαο 

Τπνγξαθήο (USB token). 

Ο θαηάινγνο ησλ αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/ 

SupervisedList.html. 

4.β. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηνπνηνχληαη σο εμήο: 

• Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 

TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλσηέξσ Σκήκα ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

• Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δε 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΑΠ (VAT Identification Number) θαη 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλσηέξσ Σκήκα ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

• Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο : 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

-είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΥ Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη ζην παξάξηεκα ΗΥ Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 

60/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ 

ή εκπνξηθφ Μεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

4.γ. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

4.δ. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα 

εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ 

σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Καηάπηιζη και ςποβολή πποζθοπών: 

1. Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013, 

ζηελ Τ.Α. Π1/2390/2013. 

2. Πεπιεσόμενο πποζθοπών 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

α. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε 

“Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά” ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ ππνθάθειν απηφ πεξηιακβάλνληαη : 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά  ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο , ην 

έγγξαθν ησλ φξσλ – δηθαηνινγεηηθψλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ελδηαθέξνληνο ζε αξρείν .pdf 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4155/2013 θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013. 



 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηε δηαπξαγκάηεπζε ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ 

.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ (πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή) ζην 

θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ (πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή 

δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο) κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 :  

 ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο. 

 πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο θαη εκεξνκελία ςεθηαθήο ππνγξαθήο εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ειεθηξνληθά ησλ πξνζθνξψλ ζην χζηεκα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

“Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά” πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά θαη απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Δλδεηθηηθά, ηέηνηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη πηζηνπνηεηηθά 

πνπ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

Σα δημόζια έγγπαθα μποπούν να είναι εςκπινή θωηοανηίγπαθα ηων ππωηόηςπων ενώ 

ηα ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να είναι εςκπινή θωηοανηίγπαθα ηων ππωηόηςπων 

εγγπάθων πος έσοςν πποηγοςμένωρ μεηαθπαζηεί ζηην ελληνική γλώζζα (ζε 

πεπίπηωζη ξενόγλωζζων) και θεωπηθεί από δικηγόπο ή απμόδια δημόζια απσή 

(άπθπο 1 ηος Ν.4250/2014). 

Σεσνική πποζθοπά 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

πζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην χζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. ε πεξίπησζε 

δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

πζηήκαηνο θαη ηνπ ππνγεγξακκέλνπ ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

β. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε 

“Οηθνλνκηθή πξνζθνξά” ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα (πξνκεζεπηή). 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

πζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην χζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. ε πεξίπησζε 

δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

πζηήκαηνο θαη ηνπ ππνγεγξακκέλνπ ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 



 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

3. Αποδεικηικό ςποβολήρ 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Γλώζζα πποζθοπάρ: Οη πξνζθνξέο, ηερληθέο (πιελ ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ) θαη 

νηθνλνκηθέο, ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζα κεηαθξάδνληαη θαη ζα 

επηθπξψλνληαη απφ αξκφδηα αξρή θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία. 

Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Σιμέρ πποζθοπών: Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα αλαθέξνληαη ζε ΔΤΡΧ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ (εγρψξηα ή εηζαγφκελα). Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ε ηηκή 

ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δθφζνλ ζηελ πξνζθνξά δε πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, χζηεξε απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνη πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ έγγξαθν ησλ φξσλ ηεο 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζηνπο εηδηθνχο φξνπο, ηνλ ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

Υπονική διάπκεια ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ 

ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

4. Ζλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηελ ηέηαξηε (4) εξγάζηκε εκέξα κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα  10:00 π.κ. έσο 11:00 π.κ., 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνθαθέισλ “Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά”. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ “Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-

Σερληθή Πξνζθνξά”, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ “Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”, νη 

πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 



 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ - ηεσνικήρ πποζθοπάρ (επί ποινή αποκλειζμού) :Οη 

πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο Δ..Ζ.ΓΖ.. www 

.promitheus.gov.gr κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ην παξφλ έγγξαθν ησλ φξσλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, νη εηδηθνί φξνη, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/2013, ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ 

Π1/2390/2013, εγκαίπωρ και πποζηκόνηωρ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζε κνξθή αξρείνπ pdf. 

Ζ μη πποζκόμιζη κάποιος από ηα δικαιολογηηικά αποηελεί λόγο αποκλειζμού ηος 

ζςμμεηέσονηορ.  

 
1. Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ (3κελνπ) ηξηκήλνπ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο 

πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε: γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ Γικαζηικήρ και Γιοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη :  

 δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.  

 δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο  θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία.  

 δελ έρεη ιπζεί ε εηαηξία. 

3. Πιζηοποιηηικό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηιρ ειζθοπέρ κοινωνικήρ αζθάλιζηρ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ζην 

ζχζηεκα). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: 

i. Αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 

αζθάιηζεο. 

ii. Αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 

πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. 

iii. ε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο 

ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

iv. ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 

πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά 

έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

 Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, 

καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζεσξεκέλε 

θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 



 

φπνπ ππάγεηαη θάζε απαζρνινχκελνο ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, 

αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε 

πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη 

λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

4. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επιμεληηηπίος κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πνπ λα έρεη ηζρχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

5. Τπεύθςνη δήλωζη (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ ε νπνία ζα αλαθέξεη ηνπο 

θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θαη φηη δελ απαζρνιεί νχηε πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ. 

6. Τπεύθςνη δήλωζη (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ .60/2007 (άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ): 

i. ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνωζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 

ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

ii. δωποδοκία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii. απάηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 

48), 

iv. νομιμοποίηζη εζόδων από παπάνομερ δπαζηηπιόηηηερ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 

7. Φοπολογική ενημεπόηηηα απφ ηελ αξκφδηα εθνξία ή ειεθηξνληθά απφ ην taxisnet. 

8. Σα νομικά ππόζωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) : 

 Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ θαη Δηδηθφηεξα, ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, αθνξά ηνπο Γηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) ή πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ή Η.Κ.Δ., ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη αλψλπκε εηαηξεία 

(Α.Δ.) θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απφ 

απηφ ζα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 



 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα ησλ σο άλσ αλαθεξφκελσλ ηνπ 

παξφληνο. 

 Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο πνπ ηδξχζεθε κεηά ηηο 4/4/2011 ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ιχζεσο ηεο εηαηξίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.ΜΖ. 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

9. Οι ζςνεηαιπιζμοί ςποβάλοςν επιπλέον:  Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν 

πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

10. Οι ενώζειρ ππομηθεςηών / κοινοππαξίερ : 

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαηαζέηνπλ : 

 Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. 

ηνπο δηελεξγνχκελνπο δηαγσληζκνχο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ εθφζνλ: 

10.1. Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νηνδήπνηε ηξφπν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

10.2. ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. 

Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηεο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην 

ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 

ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Αλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζήο ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

αληηθαηαζηάηε. 

 Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Ο.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη 

θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

11.  Νομιμοποιηηικά και λοιπά έγγπαθα 

Δπηπιένλ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη ηα αθφινπζα : 



 

11. α. Σα νομικά ππόζωπα θα καηαθέζοςν ηα δικαιολογηηικά ζύζηαζήρ ηοςρ, και 

ζςγκεκπιμένα: 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. , Η.Κ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

 Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ., βεβαίσζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ., έλα αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε 

νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα Η.Κ.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, θαη απφθαζε ησλ εηαίξσλ γηα νξηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηή, αλ δελ 

νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ., Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαβνιψλ ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη 

θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο πνπ ηδξχζεθε κεηά ηηο 4/4/2011, ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ιχζεσο ηεο εηαηξείαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.ΜΖ. 

Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ 

δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή 

θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

   Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

- Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

- Όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ κε 

βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

11. β. Σα θςζικά ππόζωπα, θα καηαθέζοςν 

 Τπεύθςνη δήλωζη (άξζξν 8 Ν.1599/1986), ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 

- Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

- Όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ 

κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

Δθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε κε εθπξφζσπν / 

αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, 

ππνγεγξακκέλν ςεθηαθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ πξφθεηηαη λα εθπξνζσπεζεί ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε. Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή 

έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν 

θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο 



 

εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε. Δπίζεο δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

12. Λοιπέρ δηλώζειρ 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ ειεθηξνληθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε Τπεχζπλε δήισζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φηη: 

 Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο απηνχο πνπ 

είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ εηδηθψλ φξσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

 

   Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε 

δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

 Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, 

απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά. 

   Γιάπκεια ζύμβαζηρ : Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη ηηο 31/12/2016 απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο θαη πξσηνθφιιεζήο ηεο θαη κε ηελ δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ 

ππάξρεη ζπκβαηηθφ ππφινηπν θαη εθφζνλ επίζεο δνζεί παξάηαζε – ζπλέρηζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. 

Απαλλαγή  ηηρ Τπηπεζίαρ: Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ εμάληιεζε, απνξξφθεζε 

φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ θαζψο απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ δηακεξηζκάησλ πνπ 

ζα εμαζθαιηζηνχλ πξνο κίζζσζε απφ ηελ αλάινγε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

ηεο Γηεχζπλζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ & Πφξσλ. 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα ηελ κε απνξξφθεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

πνζνηήησλ.  

Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 



 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε κε 

ην Ν.2513/1997 (Α΄/139) θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

Υπόνορ -Σόπορ -Σπόπορ παπάδοζηρ: Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά θαη αλάινγα κε ηα αηηήκαηα ηνπ εληνιέα, κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ 

πξνκεζεπηή. Οη πνζφηεηεο ζα νξίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, 

θαηφπηλ παξαγγειίαο ε νπνία ζα δίλεηαη κέζσ θαμ ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο θαη ζα 

ηθαλνπνηείηαη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

Ο ηφπνο θαη ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα 

αιιάμεη, θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Τπεξεζίαο θαη εθφζνλ ην απαηηνχλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηελ παξαγγειία ζην ζχλνιφ ηεο εληφο ηνπ 

νξηδφκελνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ παξάδνζεο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία. Ζ κε ηήξεζε ηνπ 

φξνπ απηνχ απνηειεί ιφγν δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ παπαλαβή ηων ειδών : ζα γίλεηαη θάζε θνξά κεηά απφ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεί ε αξκφδηα 

γηα ηελ πξνκήζεηα επηηξνπή. Σα είδε ζα επηζηξέθνληαη φηαλ ηα πνηνηηθά θαη ηα  πνζνηηθά 

ζηνηρεία ηνπο δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ζχκβαζε. 

Δπίλςζη διαθοπών: Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο επηιχνληαη  απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

Ζ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 
 

 
     ΓΔΩΡΓΗΑ ΡΑΝΔΛΛΑ 

 



 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

ΜΔΡΟ Α΄: ΔΠΗΠΛΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ 

1 ΚΡΔΒΑΣΗΑ μονά ΣΔΜ 600 ΝΑΗ  

1.1 Γηαζηάζεηο: 180*200 εθ.   ΝΑΗ  

1.2 Καηαζθεπή: Ξύιν ή Μέηαιιν    ΝΑΗ  

2 ΚΟΜΟΓΗΝΑ ΣΔΜ 200 ΝΑΗ  

2.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 40*40*70 εθ.   ΝΑΗ  

2.2 Καηαζθεπή: Ξύιν   ΝΑΗ  

2.3 Υξώκα: δηάθνξα   ΝΑΗ  

3 ΚΑΡΔΚΛΔ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΔΜ 600 ΝΑΗ  

3.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 41*49*86 εθ.   ΝΑΗ  

3.2 Ύςνο ζέζεο 46 εθ.   ΝΑΗ  

3.3 Καηαζθεπή: Ξύιν ή Μέηαιιν    ΝΑΗ  

3.4 Υξώκα: δηάθνξα   ΝΑΗ  

4 ΔΠΗΠΛΑ ΜΠΑΝΗΟΤ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

4.1 Καηαζθεπή: Ξύιν   ΝΑΗ  

4.2 Υξώκα: δηάθνξα   ΝΑΗ  

5 ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΔΜ  ΝΑΗ  

5.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 140*70*75 

εθ. 

  ΝΑΗ  

5.2 Καηαζθεπή: Ξύιν ή Μέηαιιν    ΝΑΗ  

5.3 Υξώκα: δηάθνξα   ΝΑΗ  

6 ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΗ ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ ΣΔΜ  ΝΑΗ  



 

6.1 Μεηαιιηθή κπάξα inox ηνπνζεηεκέλε 

ζηελ νξνθή γηα κνλή ή δηπιή θνπξηίλα 

δηαθόξσλ κεγεζώλ  

  ΝΑΗ  

7 ΚΡΔΜΑΣΡΔ ΡΟΤΥΧΝ (12τεμ το 

σετ) 

ΔΣ 100 ΝΑΗ  

7.1 Καηαζθεπή: Ξύιν ή Πιαζηηθό    ΝΑΗ  

8 ΠΑΣΑΚΗ ΔΞΧΠΟΡΣΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

8.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 40*60 εθ.   ΝΑΗ  

8.2 Καηαζθεπή: Ξύιν ή Μέηαιιν ή 

Πιαζηηθό  

  ΝΑΗ  

9 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΓΗΦΤΛΛΖ ΣΔΜ 50 ΝΑΗ  

9.1 Καηαζθεπή: κειακίλε    ΝΑΗ  

9.2 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 80*60*190 εθ    ΝΑΗ  

9.3 Κνληάξη γηα ηηο θξεκάζηξεο    ΝΑΗ  

9.4 Γπν ζπξηάξηα εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά    ΝΑΗ  

9.5 πκπεξηιακβάλνληαη ηα πόκνια   ΝΑΗ  

 

ΜΔΡΟ Β΄: ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ 

1 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

1.1 Ηζρύο 1000W – 2000W   ΝΑΗ  

1.2 Γπν (2) κεηαιιηθνί ηειεζθνπηθνί 

ζσιήλεο 

  ΝΑΗ  

1.3 Δμαξηήκαηα θαζαξηζκνύ (κηθξν θαη 

κεγάιν ηειεζθνπηθό ξύγρνο, 

αθξνθύζην, βνπξηζάθη) 

  ΝΑΗ  

1.4 Υσξεηηθόηεηα ζαθνύιαο 3 – 5 ιίηξα   ΝΑΗ  

1.5 Φσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο   ΝΑΗ  

1.6 Απνξξόθεζε πγξώλ – ζηεξεώλ    ΝΑΗ  

2 ΗΓΔΡΟ ΑΣΜΟΤ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

2.1 Ηζρύο 1800W – 3000W   ΝΑΗ  

2.2 Παξνρή αηκνύ από 20 g/min   ΝΑΗ  

2.3 Υσξεηηθόηεηα δνρείνπ από 200ml   ΝΑΗ  

4.4 Αληηθνιιεηηθή πιάθα   ΝΑΗ  

3 ΗΓΔΡΧΣΡΑ (οικιακής χρήσης) ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  



 

3.1 Γηαζηάζεηο: από 1,20*30 εθ.   ΝΑΗ  

3.2 Ρύζκηζε ύςνπο από 70 έσο 100 εθ.   ΝΑΗ  

4 ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

4.1 Απνξξνθεηηθή ηζρύο από 200 θ.κ./ώξα 

έσο 500 θ.κ./ώξα 

  ΝΑΗ  

4.2 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζε εθ. 60*50   ΝΑΗ  

4.3 Υξώκα: Λεπθό, Μαύξν, Inox, Καθέ   ΝΑΗ  

5 ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

5.1 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζε εθ. 

85*50*60 

  ΝΑΗ  

5.2 Σύπνο θνύξλνπ ειεθηξηθόο   ΝΑΗ  

5.3 Σύπνο εζηηώλ εκαγηέ   ΝΑΗ  

5.4 Δλεξγεηαθή θιάζε : Α+, Α, Β   ΝΑΗ  

5.5 Αξηζκόο εζηηώλ 4   ΝΑΗ  

5.6 Υσξεηηθόηεηα θνύξλνπ ηνπιάρηζηνλ 

50 ιίηξα 

  ΝΑΗ  

5.7 Δγγύεζε έλα (1) ρξόλν   ΝΑΗ  

6 ΦΤΓΔΗΟ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

6.1 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζε εθ. 

140*55*60  

  ΝΑΗ  

6.2 Καζαξή ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 225 ιίηξα 

  ΝΑΗ  

6.3 Άλσ θαηάςπμεο   ΝΑΗ  

6.4 Δλεξγεηαθή θιάζε : Α+   ΝΑΗ  

6.5 Αζόξπβε ιεηηνπξγία   ΝΑΗ  

6.6 Δγγύεζε έλα (1) ρξόλν    ΝΑΗ  

7 ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

7.1 Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζε εθ. 

85*60*50 

  ΝΑΗ  

7.2 Υσξεηηθόηεηα ηπκπάλνπ 5 θηιά 

ηνπιάρηζηνλ 

  ΝΑΗ  

7.3 Πιήξσο ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία   ΝΑΗ  

7.4 Δπηινγή πξνγξακκάησλ θαη 

ζεξκνθξαζηώλ 

  ΝΑΗ  

7.5 ηξνθέο ζηπςίκαηνο από 600 αλά 

ιεπηό 

  ΝΑΗ  

7.6 Δλεξγεηαθή θιάζε : Α+   ΝΑΗ  

 



 

ΜΔΡΟ Γ΄: ΚΔΤΖ ΚΟΤΕΗΝΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ 

1 ΚΑΣΑΡΟΛΔ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

1.1 Μαξκίηα Γηάκεηξνο 24εθ.    ΝΑΗ  

1.1.1 Καηάιιειν γηα όιεο ηηο εζηίεο   ΝΑΗ  

1.1.2 Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

1.1.3 Υσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 6 ιίηξα     

2 ΚΑΣΑΡΟΛΔ     

2.2 Γηάκεηξνο 20εθ. ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

2.2.1 Καηάιιειν γηα όιεο ηηο εζηίεο   ΝΑΗ  

2.2.2 Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

2.2.3 Υσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 ιίηξα   ΝΑΗ  

3 ΣΖΓΑΝΗΑ ΣΔΜ 200 ΝΑΗ  

3.1 Αινπκηλίνπ    ΝΑΗ  

3.2 Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

3.3 Γηάκεηξνο από 20εθ.   ΝΑΗ  

3.4 Αληηθνιιεηηθή επηθάλεηα teflon   ΝΑΗ  

4 ΠΗΑΣΑ (12 τεμ το σετ) ΔΣ 100 ΝΑΗ  

4.1 Γηάκεηξνο από 25εθ. έσο 32εθ.    ΝΑΗ  

4.2 Γηάκεηξνο από 25εθ. έσο 32εθ. βαζηά   ΝΑΗ  

4.3 Μπνι δηακέηξνπ 12εθ.   ΝΑΗ  

4.4 Καηάιιεια γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

5 ΑΛΑΣΗΔΡΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

5.1 Γηάζηαζεο 23εθ.   ΝΑΗ  

5.2 ρήκαηνο νβάι ή ζηξόγγπιν    ΝΑΗ  

5.3 Καηάιιειε γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

6 ΔΣ ΓΟΥΔΗΧΝ ΦΑΓΖΣΟΤ (6τεμ 

το σετ) 

ΔΣ 100 ΝΑΗ  

6.1 Από πιαζηηθό πιηθό    ΝΑΗ  

6.2 Καηάιιειν γηα ςπγείν    ΝΑΗ  

6.3 Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξην   ΝΑΗ  



 

πηάησλ 

7 ΜΑΥΑΗΡΗΑ (4τεμ το σετ) ΔΣ 100 ΝΑΗ  

7.1 Μαραίξη εξγνλνκηθό γηα ςσκί 25εθ.   ΝΑΗ  

7.2 Μαραίξη ηπξηώλ    ΝΑΗ  

7.3 Μαραίξη γηα μεθινύδηζκα 20εθ.    ΝΑΗ  

7.4 Μαραίξη γηα ιαραληθά 28εθ.    ΝΑΗ  

8 ΚΟΤΣΑΛΔ (2τεμ το σετ) ΔΣ 100 ΝΑΗ  

8.1 άιηζαο θαη ζνύπαο    ΝΑΗ  

8.2 Τιηθό : μύιν    ΝΑΗ  

9 ΜΑΥΑΗΡΟΠΖΡΟΤΝΑ (12τεμ το 

σετ) 

ΔΣ 100 ΝΑΗ  

9.1 εη 24 ηεκ.   ΝΑΗ  

9.2 Από ζπκπαγέο ρξώκην – ληθειηνύρν 

αηζάιη  

  ΝΑΗ  

9.3 Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

10 ΟΤΡΧΣΖΡΗ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ – 

ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ  

ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

10.1 Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε πιπληήξην 

πηάησλ 

  ΝΑΗ  

11 ΣΑΦΗΑ   ΝΑΗ  

11.1 ηξόγγπιν αληηθνιιεηηθό 26εθ. ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

12 ΣΑΦΗΑ     

12.1 Αλνμείδσην INOX 39*29  ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

13 ΜΠΡΗΚΗΑ ΣΔΜ 200 ΝΑΗ  

13.1 Αληηθνιιεηηθό γηα εζηίεο ειεθηξηθνύ 

& πγξαεξίνπ  

  ΝΑΗ  

14 ΚΑΓΟ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

14.1 Μεηαιιηθόο ή πιαζηηθόο    ΝΑΗ  

14.2 Υσξεηηθόηεηα από 15 ιίηξα   ΝΑΗ  

14.3 Γηαζηάζεηο ζε εθ. : από 25*25*40    ΝΑΗ  

15 ΚΟΤΠΔ ΣΔΜ 200 ΝΑΗ  

15.1 Υξώκα: Multicolor    ΝΑΗ  

15.2 Τιηθό: θεξακηθό    ΝΑΗ  

15.3 Γηαζηάζεηο : από 10εθ.   ΝΑΗ  

16 ΦΛΤΣΑΝΗΑ (6τεμ το σετ) ΔΣ 100 ΝΑΗ  

16.1 Υξώκα: ιεπθό    ΝΑΗ  

16.2 Σεκάρηα: 6   ΝΑΗ  



 

16.3 Τιηθό θαηαζθεπήο: πνξζειάλε    ΝΑΗ  

17 ΠΟΣΖΡΗΑ (6τεμ το σετ) ΔΣ 100 ΝΑΗ  

17.1 Σεκάρηα: 6   ΝΑΗ  

17.2 Υσξεηηθόηεηα: 0,15 ιίηξα   ΝΑΗ  

17.3 Τιηθό θαηαζθεπήο: γπαιί    ΝΑΗ  

18 ΠΗΓΚΑΛ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

18.1 Τιηθό: κεηαιιηθό ή πιαζηηθό    ΝΑΗ  

19 ΥΑΡΣΟΓΟΥΔΗΟ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

19.1 Τιηθό: κεηαιιηθό ή πιαζηηθό    ΝΑΗ  

19.2 Υσξεηηθόηεηα 7 ιίηξα   ΝΑΗ  

20 ΚΑΛΑΘΗ ΑΠΛΤΣΧΝ  ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

20.1 Υσξεηηθόηεηα από 40 ιίηξα   ΝΑΗ  

20.2 Υξώκα: δηάθνξα   ΝΑΗ  

20.3 Τιηθό: πιαζηηθό    ΝΑΗ  

20.4 Γηαζηάζεηο: από 50*35*65 εθ.   ΝΑΗ  

21 ΑΠΛΧΣΡΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

21.1 Πηπζζόκελε ρξσκίνπ ή αινπκηλίνπ   ΝΑΗ  

21.2 Γηαζηάζεηο: 180*55*115 εθ.   ΝΑΗ  

 

ΜΔΡΟ Γ΄: ΛΔΤΚΑ ΔΗΓΖ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΝΑΙ/ΟΥΙ 

1 ΔΝΣΟΝΗΑ μονά ΣΔΜ 1200 ΝΑΗ  

1.1 Ύθαζκα αληηαιιεξγηθό από 

ηνπιάρηζηνλ 50% βακβάθη 

  ΝΑΗ  

1.2 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 90*200 εθ.   ΝΑΗ  

1.3 Γηάθνξα ρξώκαηα   ΝΑΗ  

2 ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΔ ΣΔΜ 2000 ΝΑΗ  

2.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 50*70 εθ.   ΝΑΗ  

2.2 Ύθαζκα αληηαιιεξγηθό από 

ηνπιάρηζηνλ 50% βακβάθη 

  ΝΑΗ  

2.3 Γηάθνξα ρξώκαηα   ΝΑΗ  

3 ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ ΣΔΜ 600 ΝΑΗ  

3.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 45*65 εθ.   ΝΑΗ  



 

3.2 Ύθαζκα αληηαιιεξγηθό από 

ηνπιάρηζηνλ 50% βακβάθη 

  ΝΑΗ  

4 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΣΔΜ 1200 ΝΑΗ  

4.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 160*220 εθ.   ΝΑΗ  

4.2 Γηάθνξα ρξώκαηα   ΝΑΗ  

5 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΠΗΚΔ ΣΔΜ 600 ΝΑΗ  

5.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 160*250 εθ.   ΝΑΗ  

5.2 Γηάθνξα ρξώκαηα   ΝΑΗ  

6 ΠΔΣΔΣΔ Υεξηώλ ΣΔΜ 1200 ΝΑΗ  

6.1 Υξώκα ιεπθό   ΝΑΗ  

6.2 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 30*50 εθ.   ΝΑΗ  

6.3 100% βακβάθη    ΝΑΗ  

7 ΠΔΣΔΣΔ Πξνζώπνπ ΣΔΜ 1200 ΝΑΗ  

7.1 Υξώκα ιεπθό   ΝΑΗ  

7.2 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 50*100 εθ.   ΝΑΗ  

7.3 100% βακβάθη    ΝΑΗ  

8 ΠΔΣΔΣΔ Μπάληνπ ΣΔΜ 1200 ΝΑΗ  

8.1 Υξώκα ιεπθό   ΝΑΗ  

8.2 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 70*140 εθ.   ΝΑΗ  

8.3 100% βακβάθη    ΝΑΗ  

9 ΣΡΩΜΑΣΑ ΣΔΜ 600 ΝΑΗ  

9.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 100*200*18 

εθ. 

  ΝΑΗ  

10 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΗΛΑ ΣΔΜ 200 ΝΑΗ  

10.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 150*150 εθ.   ΝΑΗ  

10.2 Βακβάθη – πνιπεζηέξα    ΝΑΗ  

11 ΠΔΣΔΣΔ Κνπδίλαο ΣΔΜ 1200 ΝΑΗ  

11.1 Υξώκα ιεπθό   ΝΑΗ  

11.2 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 45*60 εθ.   ΝΑΗ  

11.3 100% βακβάθη ή ιηλό   ΝΑΗ  

12 ΔΣ ΓΑΝΣΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ – 

ΠΗΑΣΡΑ 

ΔΣ 100 ΝΑΗ  

12.1 Λάζηηρν ππναιιεξγηθό, αλζεθηηθό 

ώζηε λα κελ θαίγεζαη  

  ΝΑΗ  

13 ΚΟΤΡΣΗΝΔ ΓΗΑΦΑΝΔ κ.κ. 1000 ΝΑΗ  

13.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 280*280 εθ.   ΝΑΗ  

13.2 100% πνιπεζηέξαο    ΝΑΗ  



 

13.3 Γηάθνξα ρξώκαηα   ΝΑΗ  

14 ΠΑΣΑΚΗΑ ΜΠΑΝΗΟΤ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

14.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 50*80 εθ.   ΝΑΗ  

14.2 Τιηθό: πιαζηηθό ή ύθαζκα   ΝΑΗ  

15 ΥΑΛΗΑ ΣΔΜ 100 ΝΑΗ  

15.1 Γηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο : 120*180 εθ.   ΝΑΗ  

15.2 Γηάθνξα ρξώκαηα   ΝΑΗ  

 

 

 

Ο Σςνηάκηηρ 
Η Πποϊζηαμένη Τμήμαηορ 

Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

Η Πποϊζηαμένη Δ/νζηρ 

Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και 
Δημόζιαρ Υγείαρ 

   

Ι. Τζαγκαλίδηρ Ε. Τοςλκέπη Σ. Σπςπίδος 

 

 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                       
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ                                                                                      
ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ      
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚ. ΚΑΘ ΟΘΚ. ΤΠΗΡΕΘΩΝ              
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΠΡΟΣΑΘΑ  
ΚΑΘ ΔΗΜΟΘΑ ΤΓΕΘΑ                                                

 

 

ΜΕΡΟ Α΄, B΄, Γ΄,Δ΄  
 

ΕΘΔΘΚΟΘ ΟΡΟΘ 

 

(για ΕΠΘΠΛΑ, ΗΛΕΚΣΡΘΚΕ ΤΚΕΤΕ, ΚΕΤΗ ΚΟΤΖΘΝΑ και ΛΕΤΚΑ ΕΘΔΗ) 

Πξνϋπνινγηζκόο: Ο πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ηεο δεκνπξαηνύκελεο πξνκήζεηαο 
αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 307.346,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 
(θωδηθόο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ: Κ.Α. 6473.09.01 «ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΤΠΑΣΗ ΑΡΜΟΣΔΙΑ ΣΟΤ Ο.Η.Δ. Establishment of 
20,000 reception places in support of the relocation scheme»). Σν έξγν 
ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Η.Δ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο αλάζεζεο είλαη ε πξνκήζεηα: Α. Έπηπια, Β. Ηιεθηξηθώλ 
ζπζθεπώλ, Γ. θεύε θνπδίλαο θαη Γ. Λεπθά είδε.  

 
1. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη κέρξη ηηο 31/12/2016 από ηελ 
εκέξα ππνγξαθήο θαη πξωηνθόιιεζεο ηεο θαη κε ηελ δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο 
ζύκβαζεο εθόζνλ ππάξρεη ζπκβαηηθό ππόινηπν θαη επίζεο εθόζνλ δνζεί παξάηαζε 
– ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ 
Ο.Η.Δ. 

2. Η πξνκήζεηα ηωλ εηδώλ ζα αξρίζεη ακέζωο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
ζε ρώξν θαη ρξόλν πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά 
θαη αλάινγα κε ηα αηηήκαηα ηνπ εληνιέα, κε κεηαθνξηθό κέζν ηνπ πξνκεζεπηή. Οη 
πνζόηεηεο ζα νξίδνληαη από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, θαηόπηλ 
παξαγγειίαο ε νπνία ζα δίλεηαη κέζω θαμ ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο θαη ζα 
ηθαλνπνηείηαη εληόο πέληε (5) εξγάζηκωλ εκεξώλ. 

3. Η εμόθιεζε ηωλ ηηκνινγίωλ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο πιεξωκήο θαη κεηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο από 
ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία Ο.Η.Δ. 

4. Ο ηόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο ηωλ εηδώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγωληζκνύ 
κπνξεί λα αιιάμεη, θαηόπηλ ππόδεημεο ηεο Τπεξεζίαο θαη εθόζνλ ην απαηηνύλ 



 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηελ παξαγγειία 
ζην ζύλνιό ηεο εληόο ηνπ νξηδόκελνπ ρώξνπ θαη ρξόλνπ παξάδνζεο πνπ ζα 
ππνδείμεη ε Τπεξεζία. Η κε ηήξεζε ηνπ όξνπ απηνύ απνηειεί ιόγν δηαθνπήο ηεο 
ζύκβαζεο. 

5. Η παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ βαξύλεη 
ηνλ πξνκεζεπηή. 6. Η Τπεξεζία δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ηωλ 
εηδώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. Η απνξξόθεζε ηωλ 
εηδώλ εμαξηάηαη από ηελ εύξεζε δηακεξηζκάηωλ. Δθόζνλ όκωο θξηζεί ζθόπηκε ε 
πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ηωλ πνζνηήηωλ, ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα 
αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 
7. Σξόπνο Πιεξωκήο: Η πιεξωκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη 
πξνϋπνζέηεη, εθηόο από ηελ έθδνζε ηωλ λόκηκωλ παξαζηαηηθώλ εθ κέξνπο ηνπ θαη 
ηελ ηήξεζε ηωλ ινηπώλ ππνρξεώζεωλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξόζθιεζε 
εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο, ζηνπ όξνπο ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο 
γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε θαη ζην ππ΄αξηζ. GRC01/2016/0000000064/000 
ζύκθωλν κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα 
ηνπο πξόζθπγεο. 

8. Κξηηήξην θαηαθύξωζεο είλαη ε  ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., νη ηπρόλ θξαηήζεηο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη από 
ηελ Τπεξεζία.  

9. Πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζωπα, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο. 

10. ∆εθηνί ζην δηαγωληζκό γίλνληαη όζνη λόµηµα αζρνινύληαη µε ηελ παξαγωγή ή 
εκπνξία αλάινγωλ εηδώλ θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία Δπηκειεηήξηα.  

11. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα έλα ή θαη 
πεξηζζόηεξα είδε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

12. Η Τπεξεζία δελ δεζκεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ 
θαη δηθαηνύηαη λα ηελ αλαζέζεη ή όρη, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη 
ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρωξίο νπδεκία ππνρξέωζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίωζεο εμ' απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. 

13. Ο ζπκκεηέρωλ ζηελ ελ ιόγω δηαδηθαζία δελ δηθαηνύηαη απνδεκίωζεο γηα 
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή ηωλ ζηνηρείωλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξνύζα. 

14. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, ππνβάιινληαη ζε απιά 
αληίγξαθα, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, όπωο 
ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηνπ Ν. 4250/2014. 

15. Όζα από ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηερληθώλ 
θπιιαδίωλ, είλαη μελόγιωζζα ζπλνδεύνληαη απαξαηηήηωο από επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 



 

16. ε θάζε πεξίπηωζε ην Διιεληθό θείκελν ππεξηζρύεη θάζε αληίζηνηρνπ 
μελόγιωζζνπ θεηκέλνπ. 

17. Η δηαπίζηωζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηωλ πξνζθεξνκέλωλ εηδώλ ζα γίλεη από 
ηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά ηελ 
αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ. 

18. Σν ελ ιόγω δηθαίωκα έρεη θαη ε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ 
λα ειέγρεη ηνλ αλάδνρν θαζ ’όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

Ο πληάθηεο 

Η Πξνϊζηακέλε 
Σκήκαηνο 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο 

Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Γεκόζηαο 
Τγείαο 

   

Ι. Σζαγθαιίδεο Δ. Σνπιθέξε . ππξίδνπ 

 

 



 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                       

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                                                      

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ      

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΩΝ              

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ                                                  

  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΩΝ 

ΜΔΡΟΣ Α΄  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΠΗΠΛΩΝ 

Α/Α Eίδος 

Μονάδα 

Μέηρηζης 

Σιμή μονάδος 

ζε € Ποζόηηηα ∆απάνη ζε € 

1 ΚΡΔΒΑΣΗΑ (μονά) ηεμ. 41,00 600 24.600,00 

2 ΚΟΜΟΓΗΝΑ ηεμ. 17,00 200 3.400,00 

3 ΚΑΡΔΚΛΔ ΚΟΤΕΗΝΑ ηεμ. 13,00 600 7.800,00 

4 ΔΠΗΠΛΑ ΜΠΑΝΗΟΤ ηεμ. 83,00 100 8.300,00 

5 
ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ    

σωπίρ ΚΑΡΔΚΛΔ 
ηεμ. 83,00 100 8.300,00 

6 ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΗ ΚΟΤΡΣΗΝΩΝ μ.μ. 10,00 1000 10.000,00 

7 ΚΡΔΜΑΣΡΔ ΡΟΤΥΩΝ εη(12ηεμ) 30,00 100 3.000,00 

8 ΠΑΣΑΚΗ ΔΞΩΠΟΡΣΑ ηεμ. 6,00 100 600,00 

9 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΓΗΦΤΛΛΖ ηεμ. 80,00 50 4.000,00 

  ύνολο:     70.000,00 

  Φ.Π.Α. 24%: 16.800,00 

  ύνολο  με Φ.Π.Α. 24%: 86.800,00 € 

ΜΔΡΟΣ Β΄  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ  

Α/Α Eίδος 
Μονάδα 

Μέηρηζης 

Σιμή μονάδος 

ζε € 
Ποζόηηηα ∆απάνη ζε € 

1 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ ηεμ. 33,00 100 3.300,00 

2 ΗΓΔΡΟ ΑΣΜΟΤ ηεμ. 21,00 100 2.100,00 

3 
ΗΓΔΡΩΣΡΑ (οικιακήρ 

σπήζηρ) 
ηεμ. 21,00 100 2.100,00 



 

4 
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 
ηεμ 48,00 100 4.800,00 

5 ΚΟΤΕΗΝΑ ηεμ. 163,00 100 16.300,00 

6 ΦΤΓΔΗΟ ηεμ. 163,00 100 16.300,00 

7 ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ηεμ. 163,00 100 16.300,00 

ύνολο : 61.200,00 

Φ.Π.Α. 24%: 14.688,00 

ύνολο με Φ.Π.Α. 24%: 75.888,00 € 

 

ΜΔΡΟΣ Γ΄  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΔΤΩΝ ΚΟΤΕΗΝΑ  

Α/Α Eίδος 
Μονάδα 

Μέηρηζης 

Σιμή 

μονάδος ζε € 
Ποζόηηηα 

∆απάνη    ζε 

€ 

1 ΚΑΣΑΡΟΛΔ Γιάμεηπορ 24εκ. ηεμ. 31,00 100 3.100,00 

2 
ΚΑΣΑΡΟΛΔ  Γιάμεηπορ: Ø 

20cm 
ηεμ. 16,00 100 1.600,00 

3 ΣΖΓΑΝΗΑ ηεμ. 9,00 200 1.800,00 

4 ΠΗΑΣΑ εη(12ηεμ) 16,00 100 1.600,00 

5 ΑΛΑΣΗΔΡΑ ηεμ. 5,00 100 500,00 

6 ΔΣ ΓΟΥΔΗΩΝ ΦΑΓΖΣΟΤ εη(6ηεμ) 13,00 100 1.300,00 

7 ΜΑΥΑΗΡΗΑ εη(4ηεμ) 5,00 100 500,00 

8 ΚΟΤΣΑΛΔ εη(2ηεμ) 5,00 100 500,00 

9 MΑΥΑΗΡΟΠΖΡΟΤΝΑ εη(24ηεμ) 12,00 100 1.200,00 

10 
ΟΤΡΩΣΖΡΗ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ-

ΕΤΜΑΡΗΚΩΝ 
ηεμ. 5,00 100 500,00 

11 
 ΣΑΦΗ παλ ζηπογγςλό 

ανηικολληηικό Φ30 
ηεμ. 4,00 100 400,00 

12 ΣΑΦΗ ανοξείδωηα ΗΝΟΥ35Υ31 ηεμ. 4,00 100 400,00 

13 ΜΠΡΗΚΗΑ ηεμ. 2,50 200 500,00 

14 ΚΑΓΟ ηεμ. 8,00 100 800,00 

15 ΚΟΤΠΔ ηεμ. 2,50 200 500,00 

16 ΦΛΤΣΑΝΗΑ ΔΣ εη(6ηεμ) 6,00 100 600,00 

17 ΠΟΣΖΡΗΑ ΔΣ εη(6ηεμ) 3,00 100 300,00 

18 ΠΗΓΚΑΛ ηεμ. 2,00 100 200,00 

19 ΥΑΡΣΟΓΟΥΔΗΟ ηεμ. 8,00 100 800,00 

20 ΚΑΛΑΘΗ ΑΠΛΤΣΩΝ ηεμ. 6,00 100 600,00 

21 ΑΠΛΩΣΡΑ ηεμ. 8,00 100 800,00 

ύνολο : 18.500,00 

Φ.Π.Α. 24%: 4.440,00 

  ύνολο με Φ.Π.Α. 24%: 22.940,00 € 



 

 

ΜΔΡΟΣ Γ΄  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΛΔΤΚΩΝ ΔΗΓΩΝ  

Α/Α Eίδος 
Μονάδα 

Μέηρηζης 

Σιμή μονάδος 

ζε € 
Ποζόηηηα ∆απάνη ζε € 

1 ΔΝΣΟΝΗΑ μονά ηεμ. 9,00 1200 10.800,00 

2 ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΔ ηεμ. 2,50 2000 5.000,00 

3 ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ ηεμ. 4,50 600 2.700,00 

4 ΚΟΤΒΔΡΣΔ 1,60 Υ 2,20 ηεμ. 16,50 1200 19.800,00 

5 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΠΗΚΔ 1,60Υ2,50 ηεμ. 16,50 600 9.900,00 

6 ΠΔΣΔΣΔ Υεπιών ηεμ. 1,00 1200 1.200,00 

7 ΠΔΣΔΣΔ Πποζώπος ηεμ. 1,75 1200 2.100,00 

8 ΠΔΣΔΣΔ Μπάνιος ηεμ. 3,30 1200 3.960,00 

9 ΣΡΩΜΑΣΑ Π1,00μ Υ 1,95 ηεμ. 57,00 600 34.200,00 

10 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΗΛΑ ηεμ. 4,50 200 900,00 

11 ΠΔΣΔΣΔ ΚΟΤΕΗΝΑ ηεμ. 2,50 1200 3.000,00 

12 ΔΣ ΓΑΝΣΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ-ΠΗΑΣΡΑ ζεη 4,00 100 400,00 

13 ΚΟΤΡΣΗΝΔ ΓΗΑΦΑΝΔ μ.μ. 6,60 1000 6.600,00 

14 ΠΑΣΑΚΗΑ ΜΠΑΝΗΟΤ ηεμ. 4,00 100 400,00 

15 ΥΑΛΗΑ 1,40x2,00 m ηεμ. 29,00 100 2.900,00 

ύνολο : 103.860,00 

Φ.Π.Α. 24%: 24.926,40 

ύνολο με Φ.Π.Α. 24%: 128.786,40 € 

 

   

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: Α΄+Β΄+Γ΄+Γ΄ =  314.414,40€ με ΦΠΑ 24%. 
 
 

 

Ο ςνηάκηηρ 

Ζ Πποϊζηαμένη Σμήμαηορ 

Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ 

Ζ Πποϊζηαμένη Γ/νζηρ 

Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Γημόζιαρ Τγείαρ 

 

 

Η. Σζαγκαλίδηρ 

 

Δ. Σοςλκέπη 

 

. πςπίδος 

 



 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α' 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σου: ……………………………………………………………………………………………… 

Γ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.: .............................………………………………………….......................................... 

Α/Α ΔΠΗΠΛΑ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
σε € ΥΩΡΗ 

Φ.Π.Α. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

σε € 

1 ΚΡΔΒΑΣΗΑ Σεκ.  600  

2 ΚΟΜΟΓΗΝΑ Σεκ.  200  

3 ΚΑΡΔΚΛΔ ΚΟΤΕΗΝΑ Σεκ.  600  

4 ΔΠΗΠΛΑ ΜΠΑΝΗΟΤ Σεκ.  100  

5 
ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ τωρίς 
θαρέθιες 

Σεκ.  100  

6 ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΗ ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ κ.κ.  1000  

7 ΚΡΔΜΑΣΡΔ ΡΟΤΥΧΝ εη  1200  

8 ΠΑΣΑΚΗ ΔΞΧΠΟΡΣΑ Σεκ.  100  

9 ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΓΗΦΤΛΛΖ Σεκ.  50  

ύνολο:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:   

 

ύλοιο κε Φ.Π.Α. (οιογράθως): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαιολίθε,   /     / 2016 
 
Έιαβα γλώζε ηωλ όρωλ προκήζεηας θαη ηωλ           Ο Προζθέρωλ 
 
ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηοσς οποίοσς αποδέτοκαη 
 
 
 

 (σπογραθή, ζθραγίδα) 

 

 

 

 



 

 

ΜΔΡΟ Β' 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σου: ……………………………………………………………………………………………… 

Γ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.: .............................………………………………………….......................................... 

 

Α/Α ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ  ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

σε € 
ΥΩΡΗ 
Φ.Π.Α. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

σε € 

1 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ Σεκ.  100  

2 ΗΓΔΡΟ ΑΣΜΟΤ Σεκ.  100  

3 ΗΓΔΡΧΣΡΑ (οηθηαθής τρήζες) Σεκ.  100  

4 ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑ ΚΟΤΕΗΝΑ Σεκ.  100  

5 ΚΟΤΕΗΝΑ Σεκ.  100  

6 ΦΤΓΔΗΟ Σεκ.  100  

7 ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ Σεκ.  100  

ύνολο:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:   

 

 

ύλοιο κε Φ.Π.Α. (οιογράθως): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαιολίθε,   /     / 2016 
 
Έιαβα γλώζε ηωλ όρωλ προκήζεηας θαη ηωλ           Ο Προζθέρωλ 
 
ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηοσς οποίοσς αποδέτοκαη 
 
 
 
         (σπογραθή, ζθραγίδα) 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΔΡΟ Γ' 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σου: ……………………………………………………………………………………………… 

Γ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.: .............................………………………………………….......................................... 

Α/Α  ΚΔΤΖ ΚΟΤΕΗΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

σε € 
ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε € 

1 ΚΑΣΑΡΟΛΔ Γηάκεηρος 24εθ. Σεκ.  100  

2 ΚΑΣΑΡΟΛΔ Γηάκεηρος 20εθ. Σεκ.  100  

3 ΣΖΓΑΝΗΑ Σεκ.  200  

4 ΠΗΑΣΑ ζεη(12ηεκ) εη.  100  

5 ΑΛΑΣΗΔΡΑ Σεκ.  100  

6 ΔΣ ΓΟΥΔΗΧΝ ΦΑΓΖΣΟΤ εη.  100  

7 ΜΑΥΑΗΡΗΑ ζεη(4ηεκ) εη.  100  

8 ΚΟΤΣΑΛΔ ζεη(2ηεκ) εη.  100  

9 ΜΑΥΑΗΡΟΠΖΡΟΤΝΑ ζεη(24ηεκ) εη.  100  

10 
ΟΤΡΧΣΖΡΗ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ - 
ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ 

Σεκ.  100  

11 
ΣΑΦΗ ΠΑΛ ΣΡΟΓΓΤΛΟ 
ΑΝΣΗΚΟΛΛΖΣΗΚΟ Φ30 

Σεκ.  100  

12 ΣΑΦΗ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ INOX 35*31 Σεκ.  100  

13 ΜΠΡΗΚΗΑ Σεκ.  200  

14 ΚΑΓΟ Σεκ.  100  

15 ΚΟΤΠΔ Σεκ.  200  

16 ΦΛΤΣΑΝΗΑ ζεη(6ηεκ) εη.  100  

17 ΠΟΣΖΡΗΑ ζεη(6ηεκ) εη.  100  

18 ΠΗΓΚΑΛ Σεκ.  100  

19 ΥΑΡΣΟΓΟΥΔΗΟ Σεκ.  100  

20 ΚΑΛΑΘΗ ΑΠΛΤΣΧΝ Σεκ.  100  

21 ΑΠΛΧΣΡΑ Σεκ.  100  

ύνολο:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:   

 

ύλοιο κε Φ.Π.Α. (οιογράθως): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαιολίθε,   /     / 2016 
 
Έιαβα γλώζε ηωλ όρωλ προκήζεηας θαη ηωλ           Ο Προζθέρωλ 
 
ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηοσς οποίοσς αποδέτοκαη 
 

 (σπογραθή, ζθραγίδα) 



 

 

ΜΔΡΟ Γ' 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σου: ……………………………………………………………………………………………… 

Γ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.: .............................………………………………………….......................................... 

 

Α/Α ΟΜΑΓΑΓ': ΛΔΤΚΑ ΔΗΓΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

σε € 
ΥΩΡΗ 
Φ.Π.Α. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

σε € 

1 ΔΝΣΟΝΗΑ κολά Σεκ.  1200  

2 ΜΑΞΗΛΑΡΟΘΖΚΔ Σεκ.  2000  

3 ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ Σεκ.  600  

4 ΚΟΤΒΔΡΣΔ 1,60*2,00κ. Σεκ.  1200  

5 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΠΗΚΔ 1,60*2,50κ. Σεκ.  600  

6 ΠΔΣΔΣΔ Υερηώλ Σεκ.  1200  

7 ΠΔΣΔΣΔ Προζώποσ Σεκ.  1200  

8 ΠΔΣΔΣΔ Μπάληοσ Σεκ.  1200  

9 ΣΡΧΜΑΣΑ 1,00*1,95κ. Σεκ.  600  

10 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΗΛΑ Σεκ.  200  

11 ΠΔΣΔΣΔ Κοσδίλας Σεκ.  1200  

12 ΔΣ ΓΑΝΣΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ – ΠΗΑΣΡΑ εη.  100  

13 ΚΟΤΡΣΗΝΔ ΓΗΑΦΑΝΔ κ.κ.  1000  

14 ΠΑΣΑΚΗΑ ΜΠΑΝΗΟΤ Σεκ.  100  

15 ΥΑΛΗ 1,40*2,00κ. Σεκ.  100  

ύνολο:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:   

 
ύλοιο κε Φ.Π.Α. (οιογράθως): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαιολίθε,   /     / 2016 
 
Έιαβα γλώζε ηωλ όρωλ προκήζεηας θαη ηωλ           Ο Προζθέρωλ 
 
ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηοσς οποίοσς αποδέτοκαη 
 
 
 
 

 (σπογραθή, ζθραγίδα) 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                      

ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ              

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ                                        

ΜΕΡΟ A' 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

σε € 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

σε € 

1 ΓΡΑΦΕΘΟ ΣΕΜ. 80,65 13 1.048,45 

2 ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ 

ΤΡΣΑΡΘΕΡΑ ΓΡΑΦΕΘΟΤ 

ΣΕΜ. 72,58 13 943,54 

3 ΕΡΜΑΡΘΟ ΣΕΜ. 100,81 5 504,05 

4 ΣΡΑΠΕΖΘ ΤΝΕΔΡΘΑΕΩΝ 

ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΣΕΜ. 161,29 1 161,29 

5 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΘΟΤ ΣΕΜ. 64,52 13 838,76 

6 ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΣΕΜ. 40,33 12 483,96 

ΤΝΟΛΟ:  3.980,05 

Φ.Π.Α. 24%:  955,21 

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:  4.935,26 € 

 

 

Ο Σςνηάκηηρ 
Η Πποϊζηαμένη Τμήμαηορ 

Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

Η Πποϊζηαμένη Δ/νζηρ 

Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Δημόζιαρ 
Υγείαρ 

 

 

Ι. Τζαγκαλίδηρ 

 

 

Ε. Τοςλκέπη 

 

 

Σ. Σπςπίδος 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  

 

ΜΕΡΟ A' 

Σεχνικές Προδιαγραφές ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

 

1. ΓΡΑΦΕΘΟ (CPV 39121100-7) 

Η επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ γξαθείνπ, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 120x80cm, θαη ηα 

πιατλά ηνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από κνξηνζαλίδα πάρνπο 25 mm. Η κεηώπε ζα 

θαηαζθεπαζηεί από κνξηνζαλίδα πάρνπο 18 mm. 

Οη κνξηνζαλίδεο ζα είλαη πςειήο ζπκπηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, ηύπνπ Δ1 θαη 

ππθλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 620 kgr/m
3
.  

Οη κνξηνζαλίδεο ζα επελδπζνύλ ακθίπιεπξα κε επίζηξσζε βξαδύθαπζηεο κειακίλεο 

ππθλόηεηαο θαη’ ειάρηζην 100 gr/m
2
, αλζεθηηθήο ζηα ρηππήκαηα, ζηε ζεξκνθξαζία 

θαη ρξσκαηηθά αλαιινίσηεο, ζε απόρξσζε θαη ζε πθή επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Σα ζόθνξα ζα επελδπζνύλ πεξηκεηξηθά κε απόιπηε ζπλνρή από πιαζηηθό πξνθίι 

PVC πάρνπο 2 mm, ρξώκαηνο αληίζηνηρνπ .κε ην ρξώκα ησλ επηθαλεηώλ, ην νπνίν ζα 

ζεξκνθνιιεζεί κε εηδηθή θόιια ζπγθόιιεζεο. 

Όιεο νη αθκέο ζα είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο κε αθηίλα (R) 2 mm γηα ηελ απνθπγή 

κηθξνηξαπκαηηζκώλ. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ γξαθείνπ ζα γίλνληαη κε αθαλείο 

κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο- εκθπηεύκαηα (δύν θαβηιηώλ θαη ηξηώλ θεξακηώλ), έηζη 

ώζηε ην γξαθείν λα είλαη ιπόκελν, επηηξέπνληαο ηελ άξηζηε ζπλδεζκνινγία, ηελ 

εύθνιε κεηαθνξά θαζώο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ. 

Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη αληηζακβσηηθέο καη, από κε ηνμηθά θαη επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία πιηθά. Ο θαζαξηζκόο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια κε θαζαξηζηηθέο 

νπζίεο επξείαο θαηαλάισζεο, ρσξίο λα παξακέλνπλ θαηάινηπα ζε απηέο. 

Σν θάησ κέξνο ηνπ επίπινπ θαη όια ηα αθαλή ζεκεία ζα επελδπζνύλ κε ηαηλία PVC 

πάρνπο 0,5 mm γηα ηελ απνθπγή πξνζβνιήο ηεο κνξηνζαλίδαο από ηελ πγξαζία. 



 

ην θάησ κέξνο ησλ πιατλώλ ζα ππάξρνπλ ξεγνπιαηόξνη γηα ηελ νξηδνληίσζε.  

2. ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΤΡΣΑΡΘΕΡΑ ΓΡΑΦΕΘΟΤ (CPV 39130000-2) 

Η ηξνρήιαηε ζπξηαξηέξα ζα θέξεη ηξία ζπξηάξηα θαη ζην επάλσ κέξνο ηεο πιαζηηθή 

κνιπβνζήθε κε πνιιαπιέο ζέζεηο γηα κηθξναληηθείκελα. Δηδηθόηεξα ζα απνηειείηαη 

από ηα εμήο ηκήκαηα: ζώκα ηεο ζπξηαξηέξαο, κνιπβνζήθε, ζπξηάξηα, κεηώπεο 

ζπξηαξηώλ θαη κνιπβνζήθεο, θεληξηθή θιεηδαξηά αζθαιείαο, ηξνρνύο αζθαιείαο, 

πόκνια.  

Σν ζώκα, πιατλά, θαπάθη, κεηώπεο θαη βάζε ηεο ηξνρήιαηεο ζπξηαξνζήθεο ζα 

θαηαζθεπαζηνύλ από κνξηνζαλίδα πάρνπο 18mm, ηξηώλ ζηξώζεσλ, ηύπνπ Δ1, 

επελδπκέλε ακθίπιεπξα κε θηικ βξαδύθαπζηεο κειακίλεο ρξώκαηνο θαη πθήο 

επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Η πιάηε ηεο ζπξηαξηέξαο ζα θαηαζθεπαζηεί από κειακίλε 

8mm ίδηνπ ρξώκαηνο. ηα πξόζσπα ζα επηθνιιάηαη πεξηζώξην PVC πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2mm ζηηο θαηαθόξπθεο αθκέο θαη 0,8mm ζηηο νξηδόληηεο. ην θαπάθη ζα 

επηθνιιεζεί πεξηκεηξηθά PVC πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2mm. 

Η κνιπβνζήθε θαη ηα ζπξηάξηα ζα έρνπλ εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό θαη ζα δηαζθαιίδνπλ 

ζηαζεξή, νκαιή θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία. Η κνιπβνζήθε ζα έρεη εηδηθά 

δηακνξθσκέλεο ζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηθξναληηθεηκέλσλ.  

Η ζπξηαξηέξα ζα έρεη θεληξηθή θιεηδαξηά αζθαιείαο πνπ ζα θιεηδώλεη ηα ζπξηάξηα 

κέζσ κηαο ραιύβδηλεο ξάγαο, άξηζηεο πνηόηεηαο, ε νπνία ζα δηαζέηεη 2 θιεηδηά, κε 

αξζξσηή εξγνλνκηθή ιαβή γηα λα απνθιεηζηεί ε πηζαλόηεηα λα ζπάζνπλ ή λα 

ζηξεβιώζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρηππεζνύλ. 

Η ζπξηαξηέξα ζα ζηεξίδεηαη ζε 4 δίδπκνπο πεξηζηξεθόκελνπο ηξνρνύο αζθαιείαο 

από εληζρπκέλν πνιπακίδην ΡΑ, νη νπνίνη ζα δηαζθαιίδνπλ αζθαιή έδξαζε θαη 

εύθνιε κεηαθίλεζε, θαη ζα βηδώλεηαη ζηε βάζε ηεο κε πξεζζαξηζηέο θσιηέο θαη 

αηζάιηλνπο πύξνπο. 

Οη κεραληζκνί θύιεζεο (γιπζηέξεο) ζα απνηεινύληαη από δύν δεύγε κεηαιιηθώλ 

ζηειερώλ. Σν έλα δεύγνο ζα ζπλδέεηαη ζηαζεξά ζηα πιατλά ηνπ θαζώκαηνο, ελώ ην 

άιιν δεύγνο ζα ζπλδέεηαη ζην ζπξηάξη θαη ζα νιηζζαίλεη κέζα ζην πξώην επάλσ ζε 

ξνδάθηα από εηδηθό πιαζηηθό, ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ πςειή αληνρή, αζόξπβε 

ιεηηνπξγία θαη δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ πιεπξηθή κεηαηόπηζή ηνπ. Οη γιπζηέξεο ζα 

έρνπλ αληνρή ζε θαηαθόξπθν θνξηίν πεξίπνπ 20 kgr (ηεο κνιπβνζήθεο 10 kgr). Θα 

ππάξρεη εηδηθό clip ζε θάζε γιπζηέξα, πνπ ζα αζθαιίδεη ην ζπξηάξη όηαλ ζα είλαη 

θιεηζηό, έηζη ώζηε λα ηεξκαηίδεη νκαιά θαη αζόξπβα θαη λα κελ αλνίγεη κε ηελ 

παξακηθξή κεηαθίλεζε. 

Σα πόκνια ζα είλαη εξγνλνκηθά, δύν ζεκείσλ ζηήξημεο ή ηύπνπ «ρνύθηαο», 

πιαζηηθνύ πνιπακηδίνπ ή κεηαιιηθά. 

Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη αληηζακβσηηθέο καη, από κε ηνμηθά θαη επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία πιηθά. Ο θαζαξηζκόο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια κε θαζαξηζηηθέο 

νπζίεο επξείαο θαηαλάισζεο, ρσξίο λα παξακέλνπλ θαηάινηπα ζε απηέο. 



 

3. ΕΡΜΑΡΘΟ (CPV 39122000-3) 

Σν εξκάξην, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 80x90x42cm, ζα θαηαζθεπαζηεί από 

κνξηνζαλίδα πςειήο ζπκπηέζεσο ηξηώλ ζηξώζεσλ, ηύπνπ Δ1.  

Η κνξηνζαλίδα ζα επελδπζεί ακθίπιεπξα κε επίζηξσζε βξαδύθαπζηεο κειακίλεο, 

αλζεθηηθήο ζηα ρηππήκαηα, ζηε ζεξκνθξαζία θαη ρξσκαηηθά αλαιινίσηεο, ρξώκαηνο 

θαη πθήο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Σν πεξίβιεκα θαη ηα ξάθηα ζα είλαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 25ρηι. θαη ηα θύιια ηνπ 

εξκαξίνπ ζα έρνπλ πάρνο ηνπιάρηζηνλ 18ρηι.. Η πιάηε ηνπ εξκαξίνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί από κειακίλε 8mm ίδηνπ ρξώκαηνο. Σν εξκάξην ζα είλαη 

δηαρσξηζκέλν ζε δύν σθέιηκνπο ρώξνπο κε ξπζκηδόκελν ξάθη ζε δηάθνξεο ζέζεηο. Οη 

πόξηεο ζα θέξνπλ θιεηδαξηέο θαη πόκνια. 

Όια ηα ζόθνξα ζα επελδπζνύλ πεξηκεηξηθά κε απόιπηε ζπλνρή από πιαζηηθό πξνθίι 

PVC. πάρνπο 2 mm ηδίνπ ρξώκαηνο κε ην ρξώκα ησλ επηθαλεηώλ, ην νπνίν ζα 

ζεξκνθνιιεζεί κε εηδηθή θόιια ζπγθόιιεζεο . 

Όιεο νη αθκέο ζα είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο κε αθηίλα (R) 2 mm γηα ηελ απνθπγή 

κηθξνηξαπκαηηζκώλ. 

Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη αληηζακβσηηθέο καη, από κε ηνμηθά θαη επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία πιηθά. Ο θαζαξηζκόο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια κε θαζαξηζηηθέο 

νπζίεο επξείαο θαηαλάισζεο, ρσξίο λα παξακέλνπλ θαηάινηπα ζε απηέο. 

Σα πόκνια ζα είλαη εξγνλνκηθά, δύν ζεκείσλ ζηήξημεο ή ηύπνπ «ρνύθηαο», 

πιαζηηθνύ πνιπακηδίνπ ή κεηαιιηθά. 

ην θάησ κέξνο ησλ πιατλώλ ζα ππάξρνπλ ξεγνπιαηόξνη γηα ηελ νξηδνληίσζε. 

4. ΣΡΑΠΕΖΘ ΤΝΕΔΡΘΑΕΩΝ ΣΡΟΓΓΤΛΟ (CPV 39121200-8)  

Η επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ηξαπεδηνύ, δηακέηξνπ 120cm, ζα θαηαζθεπαζηεί από 

κνξηνζαλίδα πςειήο ζπκπηέζεσο, ηξηώλ ζηξώζεσλ, ηύπνπ Δ1, πάρνπο 25 mm κε 

ππθλόηεηα 610kg/m
3
. 

Η κνξηνζαλίδα ζα επελδπζεί ακθίπιεπξα κε επίζηξσζε βξαδύθαπζηεο κειακίλεο 

ππθλόηεηαο 120 gr/m
2
 αλζεθηηθήο ζηα ρηππήκαηα, ζηε ζεξκνθξαζία θαη ρξσκαηηθά 

αλαιινίσηεο, ζε απόρξσζε θαη ζε πθή επηινγή ηεο Τπεξεζίαο. 

Σα ζόθνξα ζα επελδπζνύλ πεξηκεηξηθά κε απόιπηε ζπλνρή από πιαζηηθό πξνθίι 

PVC πάρνπο 2 mm ηδίνπ ρξώκαηνο κε ην ρξώκα ησλ επηθαλεηώλ, ην νπνίν ζα 

ζεξκνθνιιεζεί κε εηδηθή θόιια ζπγθόιιεζεο. 

Όιεο νη αθκέο ζα είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο κε αθηίλα (R) 2 mm γηα ηελ απνθπγή 

κηθξνηξαπκαηηζκώλ. 



 

Η βάζε ζα απνηειείηαη είηε από δύν (2) επηθάλεηεο, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

ζρήκα ζηαπξνύ θάησ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο είηε από έλα θπιηλδξηθό κεηαιιηθό 

πόδη δηακέηξνπ 16cm θαη ζην θάησ κέξνο 60cm, βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

πνύδξαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηήξηγκα ηνπ ηξαπεδηνύ ζα απνηειείηαη από ηηο δύν 

επηθάλεηεο, πνπ αλαθέξζεθαλ, ζα θέξεη ζην θάησ κέξνο ξεγνπιαηόξνπο κε πιαζηηθή 

επηθάιπςε πνιπακηδίνπ γηα ηελ νξηδνληίσζε θαη ηελ απνθπγή θζνξώλ ζην πάησκα 

θαη ην θάησ κέξνο ηνπ επίπινπ θαη όια ηα αθαλή ζεκεία ζα επελδπζνύλ κε ηαηλία 

PVC πάρνπο 0,5 mm γηα ηελ απνθπγή πξνζβνιήο ηεο κνξηνζαλίδαο από ηελ πγξαζία. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ζα γίλνληαη κε αθαλείο κεηαιιηθνύο 

ζπλδέζκνπο- εκθπηεύκαηα, έηζη ώζηε ην ηξαπέδη λα είλαη ιπόκελν, επηηξέπνληαο ηελ 

άξηζηε ζπλδεζκνινγία, ηελ εύθνιε κεηαθνξά θαζώο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

δηαθόξσλ ηκεκάησλ.  

Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη αληηζακβσηηθέο καη, από κε ηνμηθά θαη επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία πιηθά. Ο θαζαξηζκόο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια κε θαζαξηζηηθέο 

νπζίεο επξείαο θαηαλάισζεο, ρσξίο λα παξακέλνπλ θαηάινηπα ζε απηέο.  

5. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΘΟΤ (CPV 39111100-4) 

Σν θάζηζκα εξγαζίαο ζα είλαη ηξνρήιαην, πεξηζηξεθόκελν, κε κπξάηζα. Θα θέξεη 

κεραληζκνύο ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο έδξαο θαη πιάηεο θαη κεραληζκνύο αλάθιεζεο ηεο 

πιάηεο. Δλδεηθηηθά νη δηαζηάζεηο ηεο πιάηεο ζα είλαη 50cm(ύςνο)x45cm(πιάηνο) θαη 

νη δηαζηάζεηο ηεο έδξαο ζα είλαη 50cmx48cm. 

Η βάζε ζα είλαη πεληάθηηλε, ελδεηθηηθήο δηακέηξνπ 640 mm θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε από πνιπακίδην ζε ρξώκα καύξν. Θα θέξεη ακνξηηζέξ αζθαιείαο 

πεπηεζκέλνπ εηδηθνύ αεξίνπ δηαδξνκήο θαη κέζσ απηνύ ζα επηηπγράλεηαη ε ξύζκηζε 

ηνπ ύςνπο ηεο έδξαο. Σν ακνξηηζέξ ζα θαιύπηεηαη εμσηεξηθά από πιαζηηθό 

ηειεζθνπηθό θάιπκκα ζε καύξν ρξώκα. Θα θέξεη δίδπκνπο ηξνρνύο αζθαιείαο από 

πνιπακίδην πνπ ζα θνπκπώλνπλ ζηνπο ππνδνρείο ηεο πεληάθηηλεο βάζεο. Όινη νη 

ηξνρνί ζα θαιύπηνληαη κε εηδηθή θαιύπηξα από εληζρπκέλν πνιπακίδην. 

Η έδξα θαη ε πιάηε ησλ θαζηζκάησλ ζα είλαη αλεμάξηεηεο.  

Ο ζθειεηόο ηεο έδξαο ζα θαηαζθεπαζηεί από θόληξα πιαθέ πάρνπο 12 mm ή άιιν 

αλάινγν πιηθό θαη ζα είλαη αλαηνκηθήο κνξθήο. Πάλσ ζην ζθειεηό ζα ηνπνζεηεζεί 

αθξώδεο πνιπνπξεζάλε, ππθλόηεηαο 40 kg/m
3
 θαη πάρνπο 40 mm θαη’ ειάρηζην πνπ 

ζα αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπ ζθειεηνύ θαη ζα επελδύεηαη κε ύθαζκα ή 

δεξκαηίλε. 

Ο ζθειεηόο ηνπ ζηεξίγκαηνο ηεο πιάηεο ζα είλαη αλαηνκηθήο κνξθήο θαη ζα 

θαηαζθεπάδεηαη από πνιππξνππιέλην εληζρπκέλν κε λεπξώζεηο. Πάλσ ζην ζθειεηό 

ζα ηνπνζεηεζεί αθξώδεο πνιπνπξεζάλε πνπ ζα αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπ 

ζθειεηνύ θαη ζα επελδπζεί κε ύθαζκα ή δεξκαηίλε ρξώκαηνο επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο. ην πίζσ κέξνο ηεο πιάηεο ζα ηνπνζεηεζεί θέιπθνο από 

πνιππξνππιέλην, κε θακπύια ηειεηώκαηα. 



 

Σα κπξάηζα ζα είλαη θιεηζηήο δηαηνκήο, αλαηνκηθήο κνξθήο θαη ζα ηθαλνπνηνύλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο εξγνλνκίαο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνιπκεξέο πιαζηηθό, κε 

αληνρή ζηε ζξαύζε άλσ ησλ 80 kg θαη ζα είλαη ζε καύξν ρξώκα, βηδσκέλα ζηνλ 

ζθειεηό ηεο έδξαο.  

6. ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΝΕΡΓΑΘΑ (CPV 39111000-3) 

ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ: Η βάζε ζηήξημεο ζα είλαη από κεηαιιηθό νβάι ραιπβδνζσιήλα 

30x15 mm πάρνπο 1,5 mm. ην επάλσ κέξνο ηνπ ζθειεηνύ ζα ζπγθνιινύληαη 2 

ηξαβέξζεο εληζρύζεσο κε νπέο, ζηηο νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη 

ε έδξα θαη ε πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο. Οη ηξαβέξζεο απηέο ζην πιάη ηνπο ζα έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνρέο (νπέο) γηα ηνπο βξαρίνλεο. Η βαθή ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ 

ζα γίλεηαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνύδξα ζε ρξώκα καύξν. Σα θάησ άθξα ηνπ ζθειεηνύ 

ζα θέξνπλ δηαθνζκεηηθέο ηάπεο-πέικαηα από πνιππξνππιέλην, πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ 

θαη ζαλ απνζηάηεο, όηαλ ηα θαζίζκαηα ζα ζηνηβάδνληαη. 

ΔΓΡΑ: Θα απνηειείηαη από ην εζσηεξηθό θέιπθνο κεγάιεο αληνρήο, πάλσ ζην νπνίν 

ζα ηνπνζεηεζεί ε ηαπεηζαξία, θαη ην εμσηεξηθό πιαζηηθό ην νπνίν ζα δηαθνζκεί ην 

θάησ κέξνο ηεο. 

ΠΛΑΣΗ: Θα απνηειείηαη από ην εζσηεξηθό θέιπθνο κεγάιεο αληνρήο, ην νπνίν ζα 

δηακνξθώλεηαη ζην θαηάιιειν αλαηνκηθό ζρήκα ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο. Πάλσ 

ζην εζσηεξηθό ηεο πιάηεο ζα ηνπνζεηεζεί ε ηαπεηζαξία, ε νπνία ζα θαιύπηεηαη θαη 

ζα δηαθνζκείηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο κε ην εμσηεξηθό πιαζηηθό. 

ΣΑΠΔΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΟ: Η εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο ζα 

είλαη καιαθή δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε (αθξνιέμ). H εμσηεξηθή επέλδπζε ζα είλαη 

από ύθαζκα ή δεξκαηίλε ρξώκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

ΒΡΑΥΙΟΝΔ: Θα θαηαζθεπαζηνύλ από πνιππξνππιέλην θαη ζα πξνζαξκόδνληαη 

πάλσ ζην κεηαιιηθό ζθειεηό ζηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο ηνπ θαζίζκαηνο 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

(Εξοπλιζμόρ Γπαθείος) 

 
1. Σηην ηιμή πποζθοπάρ ηος ππομηθεςηή ζςμπεπιλαμαάνεηαι και ηο κόζηορ μεηαθοπάρ και 
εβκαηάζηαζηρ ηων ειδών. 
2. Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι ζηην ενημέπωζη- επίδειξη ηος πποζωπικού πος θα ηος 
ςποδεισθεί. 
3. Ο εξοπλιζμόρ θα ππέπει να είναι καινούπιορ και αμεηασείπιζηορ, ζύμθωνορ με ηα ππόηςπα 
ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ (ΕΝ-European Norms), να θέπει ηο ζήμα CE, όπος απαιηείηαι από 
ηιρ ηεσνικέρ πποδιαβπαθέρ, καθώρ και να διαθέηει ηο ανηίζηοισο πιζηοποιηηικό (δήλωζη 
ζςμμόπθωζηρ CE). Επιπλέον ππέπει να πληποί όλερ ηιρ πποδιαβπαθέρ αζθαλείαρ και 
ςβείαρ, ζύμθωνα με ηην ιζσύοςζα Ελληνική Νομοθεζία. Ειδικόηεπα βια ηον εξοπλιζμό πος 
ηον αθοπά, θα ιζσύοςν και οι πποδιαβπαθέρ/ απαιηήζειρ πος αναθέπονηαι ζηην ΥΑ Ζ3-5430 
(ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώηαηο όπιο θοπμαλδεΰδηρ βια ηα έπιπλα, διακοζμηηικά 
ανηικείμενα και ππώηερ ύλερ αςηών ζύνθεηηρ ζςβκολλημένηρ ξςλείαρ- Μεηανάζηεςζη 
οπιζμένων ζηοισειών από παιδικά έπιπλα- Επιηποπή Επίπλος» 
4. Ανηαλλακηικά βια ηα πποζθεπόμενα είδη ςπάπσοςν και θα παπέσονηαι βια ηοςλάσιζηον μία 
πενηαεηία από ηην εβκαηάζηαζή ηοςρ.  
5. Οι σπωμαηιζμοί όλων ηων επιθανειών, όπος δεν αναθέπονηαι, θα βίνοςν με ςπόδειξη ηηρ 

ςπηπεζίαρ. 
6. Τα έπιπλα, πος θα ηοποθεηηθούν ζηο κηίπιο και ιδιαίηεπα ζηοςρ ίδιοςρ σώποςρ, θα ππέπει 
να είναι ηηρ ίδιαρ αιζθηηικήρ (σπωμαηικήρ, ζηιλ, κλπ). 
7. Τα μεηαλλικά ζηοισεία ηων επίπλων θα είναι ααμμένα με ηλεκηποζηαηική ααθή πούδπαρ και 
θα έσοςν ςποζηεί ανηιοξειδωηική επεξεπβαζία. 
8. Καηά ηην εβκαηάζηαζη και ηοποθέηηζη όλων ηων ειδών θα ππέπει να ληθθεί μέπιμνα ώζηε 
να μην πποκληθούν θθοπέρ. Σε πεπίπηωζη πος πποκληθούν, ο ανάδοσορ ππομηθεςηήρ 
πποκειμένος να αποπληπωθεί θα ππέπει να ηιρ έσει αποκαηαζηήζει. 

 

 

Ο Σςνηάκηηρ 
Η Πποϊζηαμένη Τμήμαηορ 

Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

Η Πποϊζηαμένη Δ/νζηρ 

Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Δημόζιαρ 

Υγείαρ 

   

Ι. Τζαγκαλίδηρ Ε. Τοςλκέπη Σ. Σπςπίδος 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  

 

ΜΕΡΟ B' 

TΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΣΕΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

σε € 

ΠΟΟ σε € 

1 ΤΡΡΑΠΣΙΚΟ Νο 64 ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ 12 4,75 57,00 

2 ΤΝΓΔΣΗΡΔ ΤΡΡΑΠΣΙΚΟΤ 2000/64 
(2000 ηεμ.) 

50 0,33 16,50 

3 ΤΝΓΔΣΗΡΔ Νο4 VETO ή ανηίζηοισος 
ηύπος (κοςηί 50ηεμ.) 

100 0,30 30,00 

4 ΔΛΟΣΔΨΠ 15mmX33mm (10 ηεμ.) 5 1,90 9,50 

5 ΛΑΣΙΥΑΚΙΑ ΦΙΛΑ (ζακ. ηυν 100gr) 6 1,10 6,60 

6 ΓΟΜΑ ΛΔΤΚΗ PELIKAN AL30 ή ανηίζηοισος 
ηύπος 

12 0,40 4,80 

7 ΞΤΣΡΑ ΠΛΑΣΙΚΗ ΥΧΡΙ ΘΗΚΗ 12 0,25 3,00 

8 ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΟ διπλό 20ml PELIKAN ή 
ανηίζηοισος ηύπος 

12 1,00 12,00 

9 ΜΟΛΤΒΙ ΞΤΛΙΝΟ ΜΑΤΡΟ 20 0,25 5,00 

10 ΣΤΛΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ BIC CRISTAL ή 
ανηίζηοισος ηύπος 

100 0,20 20,00 

11 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΥΟΝΣΡΟ με ζηπογγςλή 
μύηη πάσοςρ 1.5-3.00mm (3 σπώμαηα) 

5 1,09 5,45 

12 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ διάθοπα 
σπώμαηα 

10 0,55 5,50 

13 ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΙΚΟ 30cm 10 0,35 3,50 

14 ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΙΓΧΝ Νο3 6 0,60 3,60 

15 ΜΔΛΑΝΗ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΝ 32gr ΜΠΛΔ ή 
ανηίζηοισος ηύπος  

4 0,55 2,20 

16 ΚΛΑΔΡ ΠΛΑΣΙΚΟ 8/32 (πάση 8-ύτορ 32 
εκαη.) SKAG A4 ή ανηίζηοισος ηύπος 

50 1,45 72,50 



 

17 ΚΛΑΔΡ ΥΑΡΣΙΝΟ 8/30  20 1,12 22,40 

18 ΚΟΤΣΙ ΑΡΥΔΙΟΤ ΑΠΌ ΥΑΡΣΟΝΙ ΜΔ 
ΛΑΣΙΥΟ διαζηάζευν πάση 3 εκαη 25Υ33  

20 1,10 22,00 

19 ΚΟΤΣΙ ΑΡΥΔΙΟΤ ΑΠΌ ΥΑΡΣΟΝΙ ΜΔ 
ΛΑΣΙΥΟ διαζηάζευν πάση 8 εκαη 25Υ33  

20 1,40 28,00 

20 ΦΑΚΔΛΟ ΥΑΡΣΙΝΟ ΜΔ ΑΤΣΙΑ 200 0,20 40,00 

21 ΦΑΚΔΛΟ ΠΛΑΣΙΚΟ ΜΔ ΛΑΣΙΥΟ 25Υ35 100 0,60 60,00 

22 ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΔΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΚΛΗΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ 100θύλλυν 

4 3,30 13,20 

23 ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΙΚΟ 5 
ΘΔΜΑΣΧΝ 

5 0,53 2,65 

24 ΓΙΑΦΑΝΔΙΔ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Α4 πακέηο 
100 θύλλυν 

40 2,00 80,00 

25 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΛΔΤΚΟ 
11Υ23 (ηεμ.) 

400 0,05 20,00 

26 ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΙΣΡΙΝΟ Α4 
(ηεμ.) 

500 0,10 50,00 

27 ΚΟΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΑ πακέηο 400 θύλλυν 5 6,50 32,50 

28 ΥΑΡΣΑΚΙΑ ΗΜΔΙΧΔΧΝ ΛΔΤΚΑ 9Υ9 εκαη. 
(500 ηεμ.) 

6 0,65 3,90 

29 ΥΑΡΣΑΚΙΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ 40mmΥ50mm 
πεπίπος ζεη 3 ηεμ. Υπυμαηιζηά 

5 0,75 3,75 

 ΤΝΟΛΟ:  635,55€ 

 Φ.Π.Α. 24%:  152,53€ 

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.: 788,08 € 

 

 

 

Ο ςνηάκηηρ 
Η Πποφζηαμένη Σμήμαηορ 

Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ 

Η Πποφζηαμένη Γ/νζηρ 

Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ και Γημόζιαρ 
Τγείαρ 

   

Ι. Σζαγκαλίδηρ Δ. Σοςλκέπη . πςπίδος 

 

 
 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ  
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) 

 

ΜΕΡΟ Γ' 
 

 

Ππομήθεια Τλικών Πληποθοπικήρ/Μησανογπάθηζηρ 

για ηην ςλοποίηζη ηος σπημαηοδοηούμενος έπγος με ηίηλο  "REACT" 

(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟ 
 

CPV 

ΣΕΜΑΥ
ΙΑ 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(σωπίρ ΦΠΑ) 

ζε € 

ΤΝΟΛΟ 

(σωπίρ ΦΠΑ) 

ζε € 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ζε € 

1 ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 32552100-8 8 130,00 1.040,00 1.289,60 

2α ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 30213000-5 5  595,00 2.975,00 3.689,00 

2β ΦΟΡΗΣΟ Η/Τ 30213000-6 2 360,00 720,00 892,80 

3 ΠΟΛΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ 
ΕΚΣΤΠΩΣΗ 30232110-8 1 960,00 960,00 1.190,40 

4 ΟΘΟΝΕ Η/Τ 30231000-7 3 80,00 240,00 297,60 

ΤΝΟΛΟ 5.935,00 7.359,40 

 
 
    

Ο ςνηάξαρ 

ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

Ο Πποϊζηάμενορ ηος Σμήμαηορ 

Μησανογπαθικήρ Τποζηήπιξηρ 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

Επισειπηζιακού Ππογπαμμαηιζμού & 

ςζηημάηων Σ.Π.Ε. 
 

 

 

 

Παπαδόποςλορ Παναγιώηηρ 

 

 

 

 

Παπαδόποςλορ Παναγιώηηρ 

 

 

 

 

άββαρ Αλεξανδπάηορ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ  
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) 

 

 

ΜΕΡΟ Γ' 
 

 

Ππομήθεια Τλικών Πληποθοπικήρ/Μησανογπάθηζηρ 

για ηην ςλοποίηζη ηος σπημαηοδοηούμενος έπγος με ηίηλο  "REACT" 

(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

1. ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 

 
Τειεθσληθή ζπζθεπή ηύπνπ Voice Sip, ζπκβαηή κε ηελ πθηζηάκελε ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ ΓΘ, πνπ 
ζα πιεξνί ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Η ζπζθεπή ζα ππνζηεξίδεη πξσηόθνιιν SIP. 

 Θα δηαζέηεη ζύξα ηύπνπ 10/100BASE-T θαη επηπιένλ ζύξα Ethernet γηα ζύλδεζε κε Η/Υ. 

 Θα ππνζηεξίδεηαη ην πξόηππν IEEE PoE 802.3af. 

 Θα θέξεη νζόλε αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 128 Φ 32 pixels. 

 Θα δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο γηα γξαθείν θαη ζα κπνξεί επίζεο λα αλαξηεζεί ζε ηνίρν. 

 Τα κελνύ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο ζα δηαηίζεληαη θαη ζηελ αξαβηθή γιώζζα. 

 Θα δηαζέηεη full-duplex speakerphone. 

 Θα δηαζέηεη πιήθηξα γηα ιεηηνπξγίεο mute, speakerphone, redial, transfer, hold/resume. 

 Θα ππνζηεξίδεη G.711a, G.711κ, G.729, G.729a, θαη G.729ab codecs. 

 Θα ππνζηεξίδεη ηα πξσηόθνιια DNS, DHCP, TFTP, RTCP. 

 Θα δηαζέηεη web server γηα ηε δηαρείξηζή ηεο θαη γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 Θα ππνζηεξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο Auto barge, Call forward, Call pickup, Call waiting, Call transfer, 
Conference, Forced Authorization Codes,  Group call pickup, Message-waiting indicator, Music on hold, 
Private-line automatic ringdown (PLAR), Redial, Shared line. 

 Θα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πιήθηξα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο: Select, Back, Two-Way Navigation, Redial, 
Transfer, Hold/Resume, Standard dial pad, Mute, Volume Up/Down, Speakerphone. 

 Θα ππνζηεξίδεηαη από ηελ έθδνζε 7.1.3 ηνπ Cisco Unified Communications Manager (CUCM) ή λεώηεξε 
(κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηελ έθδνζε 11). 

 Θα ζπλνδεύεηαη από ηελ θαηάιιειε άδεηα (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε πεξηβάιινλ 
CUCM. 

 Θα ζπλνδεύεηαη από ην θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ηξνθνδνηηθό. 

 Θα δηαζέηεη εγγύεζε δύν εηώλ από ηνλ θαηααζθεπαζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνύ. 
 

 
 

2α. ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 

Σύζηεκα ηνπ πξνζσπηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή (ή ζύζηεκα H/Y) πνπ απνηειείηαη από κία θεληξηθή κνλάδα 
θαη κία νζόλε πνπ ζα πιεξνύλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
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2α.1. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 

 Η κνλάδα ζα πξνέξρεηαη από θαηαζθεπαζηηθό νίθν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 
9001:2008 θαη ISO 14001:2004 (ή ηζνδύλακα), δξαζηεξηνπνηνύκελν ζηελ παγθόζκηα αγνξά. 

 Θα θέξεη από ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνλ δηθό ηεο αξηζκό παξαγσγήο (model/part number), πνπ ζα 
πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηα δηεζλή πξόηππα (ISO/IEC) όηη ζπκκνξθώλεηαη σο πξνο ηα επηηξεπηά από ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε όξηα ειεθηξνκαγλεηηθώλ εθπνκπώλ ηύπνπ EMC (ή ηζνδύλακα). 

 Τα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνύληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη 
ζα θέξνπλ ηνλ δηθό ηνπο αξηζκό εμαξηήκαηνο/αληαιιαθηηθνύ (part/spare number). 

 Η κεηξηθή θάξηα ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα θέξεη επεμεξγαζηή (CPU) αξρηηεθηνληθήο Φ86 (64bit), ηνπιάρηζηνλ 
δύν ππξήλσλ, ζπρλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2.8GHz. Ο επεμεξγαζηήο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεγθηή κλήκεο 
πνπ ζα ππνζηεξίδεη κλήκεο ζε δηάηαμε dual channel, κε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1.600MHz, θαη ζα 
θέξεη ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή γξαθηθώλ. (Δλαιιαθηηθά ζα θέξεη επεμεξγαζηή ηζνδύλακσλ ή αλώηεξσλ 
ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ). Σε θάζε πεξίπησζε ε κεηξηθή θάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ 
πξνζθεξόκελν επεμεξγαζηή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ.  

 Η θύξηα κλήκε RAM ζα είλαη 4GB ζπλνιηθά, ζπκβαηήο ηερλνινγίαο κε ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν επεμεξγαζηή, 
ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1.600MHz, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζπλνιηθά γηα ην ζύζηεκα έσο 
ηνπιάρηζηνλ 8GB. Θα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζέζε κλήκεο ειεύζεξε γηα επέθηαζε. 

 Η κεηξηθή θάξηα ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ: (α) ηξεηο δηαύινπο ηύπνπ SATA, από ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ δύν 
ζα ππνζηεξίδνπλ 6Gbit/s, (β) κία ππνδνρή γηα θάξηα ηύπνπ PCIeX1, θαη κία κία ππνδνρή γηα θάξηα ηύπνπ 
PCIeΦ16, (γ) έμη ζύξεο ηύπνπ USB (νη δύν ηνπιάρηζηνλ USB 3.0), κία ζύξα RJ-45, κία ζύξα εμόδνπ εηθόλαο 
ηύπνπ VGA (ή DisplayPort κε αληάπηνξα γηα έμνδν ζε VGA), κία επηπιένλ ζύξα εμόδνπ εηθόλαο (DisplayPort ή 
HDMI ή DVI) θαη δύν ζύξεο ήρνπ (είζνδνο θαη έμνδνο). 

 Τν θύθισκα γξαθηθώλ ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ κεηξηθή θαη ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέξνο από ηε 
κλήκε RAM ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Θα θέξεη ζθιεξό δίζθν νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 250 GΒ, ηύπνπ SATA (6Gbit/s) θαη νδεγό 
DVD-RW ηύπνπ SATA. 

 Τν θύθισκα δηθηύνπ ETHERNET (10/100Mbps ή 10/100/1000Mbps) θαη ην θύθισκα ήρνπ ζα είλαη 
ελζσκαησκέλα ζηε κεηξηθή πιαθέηα. 

 Ο ηύπνο ηνπ ζαζί ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα είλαη επηδαπέδηνο (tower) ή επηηξαπέδηνο (desktop). Θα έρεη ηε 
δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο επηπιένλ δίζθνπ. 

 Τν θνπηί ζα έρεη εζσηεξηθά ερείν θαη ζηελ πξόζνςή ηνπ ζα θέξεη: α) ηνπιάρηζηνλ δύν ζύξεο USB, β) ζύξα γηα 
ππνδνρή αθνπζηηθώλ. 

 Τν ηξνθνδνηηθό ζα δηαζέηεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρύ πνπ ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν 
θεληξηθήο κνλάδαο. 

 Θα ζπλνδεύεηαη από πιεθηξνιόγην ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα κε κόληκε 
απνηύπσζε ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, ελζύξκαην, ηύπνπ USB θαζώο θαη πνληίθη δύν πιήθηξσλ, 
ελζύξκαην, νπηηθό κε «ξνδέια», ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα, ηύπνπ USB. 

 Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη δηαδηθηπαθό ηόπν γηα ηελ on-
line ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ην “θαηέβαζκα” 
(download) ησλ νδεγώλ (drivers), ησλ αλαβαζκίζεσλ BIOS, ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, θιπ. 

 Σηε ζπζθεπαζία ηεο ε θεληξηθή κνλάδα ζα ζπλνδεύεηαη από: (α) όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκό 
(θαιώδηα ηξνθνδνζίαο, θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη (β) ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο (ινγηζκηθό εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.) 

 Τν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη Διιεληθά MS Windows Professional 7 ή Windows 10 Professional. Τν είδνο 
αδεηνδόηεζεο (licensing) δελ ζα έρεη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή λα 
θαιύπηεη ηελ θεληξηθή κνλάδα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο. Σε θάζε πεξίπησζε ην πξνζθεξόκελν 
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή AD (Active Directory) ηνπ Γήκνπ 
Θεζζαινλίθεο. 

 Η θεληξηθή κνλάδα ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ 
απόθξηζε, δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο, ε ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη 
ππεύζπλνο ώζηε εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
επηζθεπή ηεο (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή ηεο 
ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). Σε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα 
ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο. 

 

2α.2. ΟΘΟΝΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η/Τ 

 Η νζόλε ζα είλαη επίπεδε, έγρξσκε, αληηζακβσηηθή (Anti-Glare) ηερλνινγίαο TFT-LCD, κε νπηζζνθσηηζκό 
(backlit) LED. 
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 Θα είλαη νλνκαζηηθήο δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 19,5" θαη εγγελνύο αλάιπζεο (native resolution) ηνπιάρηζηνλ 
1600X900 ζηα 60Hz. 

 Θα πξνέξρεηαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθό νίθν κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή. 

 Θα δηαζέηεη νλνκαζηηθή θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 250 cd/m2, νλνκαζηηθή αληίζεζε (ηππηθή) ηνπιάρηζηνλ 
1.000:1. 

 Οη γσλίεο ζέαζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160 κνίξεο νξηδόληηα θαη 160 κνίξεο θαηαθόξπθα. 

 Θα θέξεη ζύξεο ηνπιάρηζηνλ: D-SUB 15pin (VGA) θαη AC power. 

 Η οζόλε ζα προέρτεηαη από θαηαζθεσαζηηθό οίθο πηζηοποηεκέλο θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 

14001:2004 (ή ηζοδύλακα).  
 Η ζπζθεπή δηαζέηεη πηζηνπνίεζε TCO θαη ζπκβαηόηεηα κε ην πξόηππν Energy Star. 

 Θα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο 
θαη από: α) θαιώδην ηξνθνδνζίαο β) θαιώδην ζύλδεζεο κε ην πξνζθεξόκελν κνληέιν θεληξηθήο κνλάδαο.  

 Η νζόλε ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ απόθξηζε, 
δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο, ε ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ, θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε 
εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο (κε 
επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην 
ζεκείν παξαιαβήο). Σε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή 
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο. 

 
 

2β. ΦΟΡΗΣΟ Η/Τ 

Σύζηεκα θνξεηνύ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή (laptop) ζα πιεξνί ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τν ζύζηεκα ηνπ θνξεηνύ Η/Υ ζα πξνέξρεηαη από θαηαζθεπαζηηθό νίθν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 
πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 (ή ηζνδύλακα), δξαζηεξηνπνηνύκελν ζηελ παγθόζκηα 
αγνξά. 

 Θα θέξεη από ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνλ δηθό ηεο αξηζκό παξαγσγήο (model/part number), πνπ ζα 
πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηα δηεζλή πξόηππα (ISO/IEC) νηη ζπκκνξθώλεηαη σο πξνο ηα επηηξεπηά από ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε όξηα ειεθηξνκαγλεηηθώλ εθπνκπώλ ηύπνπ EMC (ή ηζνδύλακα). 

 Θα θέξεη επεμεξγαζηή (CPU) αξρηηεθηνληθήο Φ86 (64bit), δύν ή ηεζζάξσλ ππξήλσλ, ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ 1.6 GHz. Ο επεμεξγαζηήο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεγθηή κλήκεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη κλήκεο 
ζε δηάηαμε dual channel, ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1.400MHz, θαη ζα θέξεη ελζσκαησκέλν 
επεμεξγαζηή γξαθηθώλ. (Δλαιιαθηηθά ζα θέξεη επεμεξγαζηή ηζνδύλακσλ ή αλώηεξσλ ηερληθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ). Σε θάζε πεξίπησζε ε κεηξηθή θάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνλ πξνζθεξόκελν 
επεμεξγαζηή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. 

 Τν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη νζόλε νλνκαζηηθήο δηαγσλίνπ 14 ή 15,6 ηληζώλ αλάιπζεο 1366Φ768 ή 1600Φ900. 

 Η θύξηα κλήκε RAM ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4GB, ζπκβαηήο ηερλνινγίαο κε ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν 
επεμεξγαζηή, ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1.333MHz, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζπλνιηθά γηα ην 
ζύζηεκα έσο ηνπιάρηζηνλ 8GB. 

 Θα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα: θάκεξα, ζηεξενθσληθά ερεία, θαη κηθξόθσλν. 

 Θα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο: Wireless LAN, Bluetooth θαη Ethernet 10/100 Mbps. 

 Θα πεξηιακβάλεη ζύξεο δηαζύλδεζεο γηα: SD card reader, VGA, RJ-45, audio-out. 

 Δπηπιένλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζύξεο USB (από ηηο νπνίεο κία ηνπιάρηζηνλ ζα ππνζηεξίδεη USB 3.0). 

 Τν θύθισκα γξαθηθώλ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέξνο από ηε κλήκε RAM ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σθιεξόο δίζθνο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 250 GΒ ηύπνπ SATA (6Gbit/s), ή δίζθνο ηύπνπ SSD 
νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 128GB (ηύπνπ SATA 6Gbit/s). 

 Τν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ζπζθεπή DVD+/-RW. Δλαιιαθηηθά ζα θέξεη εμσηεξηθό νδεγό DVD+/RW ηύπνπ 
USB. 

 H κπαηαξία ζα είλαη ηόλησλ ιηζίνπ. 

 Θα θέξεη ελζσκαησκέλν ειιεληθό πιεθηξνιόγην θαη ζπζθεπή θαηάδεημεο κε επηθάλεηα αθήο. 

 Τν βάξνο ηεο ζπζθεπήο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα ηξία θηιά καδί κε ηελ κπαηαξία. 

 Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη δηαδηθηπαθό ηόπν γηα ηελ on-line ππνζηήξημε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Γειαδή ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ην “θαηέβαζκα” (download) ησλ 
νδεγώλ (drivers), ησλ αλαβαζκίζεσλ ηνπ BIOS, ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, θιπ. 

 Τν θνξεηό ζύζηεκα ζα ζπλνδεύεηαη: (α) από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκό (θαιώδηα 
ηξνθνδνηηθό, κπαηαξία, θιπ) πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, (β) από ην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη 
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ν θαηαζθεπαζηήο (ινγηζκηθό εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, εγρεηξίδηα ρξήζεο, θιπ.), (γ) από έλα πνληίθη ελζύξκαην 
νπηηθό USB κε ξνδέια θαηά πξνηίκεζε ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ην θνξεηό ζύζηεκα.  

 Τν ζύζηεκα ζα δηαζέηεη Διιεληθά MS Windows 7 ή ή Διιεληθά MS Windows 10. Τν είδνο αδεηνδόηεζεο 
(licensing) δελ ζα έρεη πεξηνξηζκνύο σο πξνο ην ρξόλν ηζρύνο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή λα θαιύπηεη ηελ 
θεληξηθή κνλάδα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο.  

 Ο θνξεηόο Η/Υ ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε επηηόπνπ 
απόθξηζε, δειαδή ν θαηαζθεπαζηήο (ε ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπ) ή ν πξνκεζεπηήο, 
θαζίζηαηαη ππεύζπλνο ώζηε εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο κέξαο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα 
κεξηκλήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο (κε επηηόπνπ επίζθεςε ηερληθνύ ή ηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, επηδηόξζσζε θαη 
επηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο ζην ζεκείν παξαιαβήο). Σε πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα πξέπεη λα 
θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο. 

 
 

3. ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ 

Πνιπιεηηνπξγηθόο εθηππσηήο ηύπνπ MFP (Multi Functional Printer), ηερλνινγίαο ιέηδεξ (laser), αζπξόκαπξεο 
εθηύπσζεο, κε ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο εθηύπσζεο, ηειενκνηνηππίαο θαη δηθηπαθήο έγρξσκεο ζάξσζεο, ν 
νπνίνο ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα επηκέξνπο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνινπζνύλ. 

 Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε δηάζηαζε ραξηηνύ Α4. 

 Μέγηζηε νλνκαζηηθή ηαρύηεηα εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 35 ζειίδεο Α4 αλά ιεπηό (ζύκθσλα κε ην ISO/IEC 
24734). 

 Βέιηηζηε αλάιπζε εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 1200x1200 dpi. 

 Δθηύπσζε πξώηεο ζειίδαο εληόο ην πνιύ 10 δεπηεξνιέπησλ. 

 Υπνζηήξημε απηόκαηεο εθηύπσζεο δηπιήο όςεο. 

 Θα ππνζηεξίδεηαη πιήξεο ζπκβαηόηεηα κε ηα πεξηβάιινληα ηύπνπ Microsoft Windows. 

 Θύξα USB 2.0. Θύξα δηθηύνπ ηύπνπ Gigabit Ethernet. Θύξα USB γηα ππνζηήξημε απεπζείαο εθηύπσζεο από 
εμσηεξηθό απνζεθεπηηθό κέζν θαη απεπζείαο ζάξσζεο ζε εμσηεξηθό απνζεθεπηηθό κέζν. 

 Υπνζηεξηδόκελα κεγέζε κέζσλ εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ: A4, A5, A6, Letter, JIS-B5, DL Envelope. 

 Υπνζηεξηδόκελνη ηύπνη ραξηηνύ εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ: απιό, θάθεινη, εηηθέηεο, δηαθάλεηεο. 

 Τππηθή ρσξεηηθόηεηα εηζόδνπ ραξηηνύ (κέζσ εμνπιηζκνύ πνπ παξέρεηαη) ηνπιάρηζηνλ 250 θύιια. Ο δίζθνο 
ππνδνρήο ραξηηνύ ζα είλαη ππνρξεσηηθά παξάιιεινο πξνο ην επίπεδν ζηήξημεο. Υπνζηήξημε εμσηεξηθνύ 
ηξνθνδόηε (by pass feeder). 

 Τππηθή ρσξεηηθόηεηα εμόδνπ ραξηηνύ (κέζσ εμνπιηζκνύ πνπ παξέρεηαη) ηνπιάρηζηνλ 150 θύιια. 

 Σπληζηώκελνο κεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ 3.000 ζειίδεο. Μέγηζηνο 
κεληαίνο θύθινο εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ 50.000 ζειίδεο. 

 Δπίπεδνο ζαξσηήο κε απηόκαην ηξνθνδόηε (ADF), δπλακηθόηεηαο πεξίπνπ 50 ζειίδσλ, πνπ ππνζηεξίδεη ηε 
ζάξσζε δηπιήο όςεο κε έλα πέξαζκα ή αλαζηξνθή (Duplex ADF ή Reversing Duplex ADF). 

 Πξαγκαηηθή αλάιπζε ζάξσζεο (αζπξόκαπξεο/έγρξσκεο) ηνπιάρηζηνλ: 600x600 dpi. 

 Υπνζηεξηδόκελεο κνξθέο αξρείσλ ζάξσζεο, ηνπιάρηζηνλ: PDF, JPEG/JPG, TIF/TIFF. 

 Η ζπζθεπή ζα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ιεηηνπξγίεο: ζάξσζε ζε θνηλόρξεζην θάθειν ηνπ δηθηύνπ, ζάξσζε 
ζε απνζεθεπηηθό κέζν USB (κέζσ ηεο αληίζηνηρεο δηαζέζηκεο ζύξαο ηνπ εθηππσηή). 

 Η δηάηαμε ηειενκνηνηππίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν κεηαγσγήο (PSTN). 

 Τν κόληεκ ηειενκνηνηππίαο ζα ππνζηεξίδεη: ITU T.30, V34 Half-Duplex, 33.6 kbps. 

 Γπλακηθόηεηα ρξεζηκνπνηνύκελνπ γλήζηνπ αλαισζίκνπ ηνπιάρηζηνλ 5.000 ζειίδσλ (ζύκθσλα κε ην πξόηππν 
ISO/IEC 19752). Τν αλαιώζηκν δνρείν γξαθίηε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ην ηύκπαλν ή λα 
ππάξρεη ην ηύκπαλν θαη ην δνρείν γξαθίηε ζε ρσξηζηέο κνλάδεο. 

 Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη δηθηπαθό ηόπν γηα ηελ on-line ππνζηήξημε ηεο 
ζπζθεπήο. Γειαδή ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηύπν ή κνληέιν, ην θαηέβαζκα (download): 
νδεγώλ, αλαβαζκίζεσλ firmware, ινγηζκηθνύ ππνζηήξημεο, εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, θιπ. 

 Η ζπζθεπή ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή θαη ζα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ηάζεο 220/230V (50/60Hz). 
Τν θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζα δηαζέηεη γείσζε. 

 Ο ηύπνο ηεο ζπζθεπήο ζα θέξεη από ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ην δηθό ηεο αξηζκό παξαγσγήο, πνπ ζα 
πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηα δηεζλή πξόηππα όηη ηνπιάρηζηνλ ζπκκνξθώλεηαη κε επηηξεπηά από ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε πξόηππα αζθάιεηαο ηύπνπ ΔΝ60950-1 (ή ηζνδύλακα). Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004, ή ηζνδύλακα. 

 Η ζπζθεπή ζα ζπλνδεύεηαη από: (α) δνρείν αλαισζίκνπ όπσο πξνβιέπεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία, (β) θαιώδην ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο, (γ) θαιώδην USB κήθνπο πέληε 
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κέηξσλ θαη θαιώδην δηθηύνπ Patch Cat5e (ηεξκαηηζκέλν κε θηο RJ-45) βηνκεραληθό κήθνπο πέληε κέηξσλ, (δ) 
ην απαξαίηεην πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο (εγρεηξίδην ρξήζεο, ινγηζκηθό 
εγθαηάζηαζεο νδεγώλ, θιπ). 

 Σπκπιεξσκαηηθά καδί κε ηελ ζπζθεπή ζα παξαδνζνύλ επηπιένλ, έλα ή πεξηζζόηεξα αλαιώζηκα καύξνπ 
ρξώκαηνο, ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ εθηππσηή, γλήζηα θαη όρη αλαθαηαζθεπαζκέλα ή αλαγνκσκέλα, 
θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν εθηππσηή, ηα νπνία ζα παξέρνπλ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο 
(ζύκθσλα κε ην ISO/IEC 19752) γηα ηνπιάρηζηνλ 10.000 ζειίδεο ζπλνιηθά. 

 H ζπζθεπή ζα θαιύπηεηαη ζπλνιηθά από εγγύεζε γηα ηξία έηε. Η εγγύεζε ζα ηεθκεξηώλεηαη από αληίζηνηρν 
πξντόλ επέθηαζεο εγγύεζεο, ή έγγξαθε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ, ε 
νπνία ζα θαιύπηεη πιήξσο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο, ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο, ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηνπ 
θόζηνπο κεηαθνξάο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο 
ζπζθεπήο. 

 
 

4. ΟΘΟΝΗ Η/Τ 
 
 

 Η νζόλε ζα είλαη επίπεδε, έγρξσκε, αληηζακβσηηθή (Anti-Glare) ηερλνινγίαο TFT-LCD, κε νπηζζνθσηηζκό 
(backlit) LED. 

 Θα είλαη νλνκαζηηθήο δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 18,5" θαη εγγελνύο αλάιπζεο (native resolution) ηνπιάρηζηνλ 
1600X900 ζηα 60Hz. 

 Θα δηαζέηεη νλνκαζηηθή θσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 200 cd/m2, νλνκαζηηθή αληίζεζε (ηππηθή) ηνπιάρηζηνλ 
600:1. 

 Οη γσλίεο ζέαζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90 κνίξεο νξηδόληηα θαη 65 κνίξεο θαηαθόξπθα. 

 Θα θέξεη ζύξεο ηνπιάρηζηνλ: D-SUB 15pin (VGA) θαη AC power. 

 Η νζόλε ζα πξνέξρεηαη από θαηαζθεπαζηηθό νίθν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 (ή 
ηζνδύλακα).  

 Η ζπζθεπή δηαζέηεη πηζηνπνίεζε TCO θαη ζπκβαηόηεηα κε ην πξόηππν Energy Star. 

 Θα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη πιηθό ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο 
θαη από: α) θαιώδην ηξνθνδνζίαο β) θαιώδην ζύλδεζεο κε ηε θεληξηθή κνλάδα.  

 Η νζόλε ζα θαιύπηεηαη από εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ή ηνλ εθάζηνηε 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπό ηνπ, ν νπνίνο θαζίζηαηαη ππεύζπλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ε επηζθεπή είλαη αδύλαηε, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο. 

 

 

 
Ο ςνηάξαρ 

ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  

Ο Πποϊζηάμενορ ηος Σμήμαηορ 

Μησανογπαθικήρ Τποζηήπιξηρ 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ Επισειπηζιακού 

Ππογπαμμαηιζμού & ςζηημάηων Σ.Π.Ε.  
 

 

 

 

Παπαδόποςλορ Παναγιώηηρ 

 

 

 

 

Παπαδόποςλορ Παναγιώηηρ 

 

 

 

 

άββαρ Αλεξανδπάηορ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ  
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΠΕ) 

ΜΕΡΟ Γ' 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οη ηετληθές προδηαγραθές ζσκπιερώλοληαη κε ηοσς εηδηθούς όροσς ποσ παροσζηάδοληαη ζηης παραγράθοσς ποσ αθοιοσζούλ θαη αποηειούλ 

αλαπόζπαζηο θοκκάηη ηοσς. Αθορούλ ζε όροσς εγγύεζες θαη εηδηθά ηετληθά ταραθηερηζηηθά ηωλ σπό προκήζεηα εηδώλ. 

1. Όια ηα επηκέξνπο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ νη πξνο πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ζπζθεπέο (εθηόο αλ ξεηά αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) θαη ε αμία 
ηνπο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο, δειαδή εκπεξηέρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

2. Όινο ν ππό παξάδνζε εμνπιηζκόο (ζπζηήκαηα, κνλάδεο, ππνζπζηήκαηα, ζπκπιεξωκαηηθόο εμνπιηζκόο, πιηθό 
ηεθκεξίωζεο, παξειθόκελα, αλαιώζηκα, θιπ) ζα είλαη λένο θαη όρη κεηαρεηξηζκέλνο ή αλαθαηαζθεπαζκέλνο (refurbished). 

3. Γηα όια ηα είδε, εθηόο εθείλωλ κε CPV: 30231000-7, ε παξερόκελε εγγύεζε ζα θαιύπηεη πιήξωο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά 
ηεο, ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο, ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ηεο κεηαθνξάο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 
ηεο εθάζηνηε βιάβεο. Γηα ηα είδε κε CPV: 30231000-7, ε παξερόκελε εγγύεζε ζα θαιύπηεη πιήξωο θαη θαζ’ όιε ηε 
δηάξθεηά ηεο, ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηωλ αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε 
βιάβεο. 

4. Σηελ ηερληθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ηνπ αθξηβνύο αξηζκνύ θωδηθνπνίεζεο ή αξηζκνύ είδνπο (part 
number) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, γηα θάζε είδνο πνπ πξνζθέξεηαη. Οη δηαγωληδόκελνη ππνρξενύληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηνπο πίλαθεο ζπκκόξθωζεο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ, πνπ ζα εκπεξηέρνπλ: (α) ηα 
επηκέξνπο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εηδώλ πνπ πξνζθέξνληαη (ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνπ απαηηνύληαη), (β) ηελ 
θαηάιιειε ηεθκεξίωζή ηνπο κε παξαπνκπέο ζηηο ζειίδεο ηωλ ηερληθώλ θπιιαδίωλ ή εγρεηξηδίωλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ή 
όπνην άιιν έληππν ηεθκεξίωζεο απαηηείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ηεύρνο ηεο ηερληθή πξνζθνξάο.  

5. Εηδηθά γηα ηηο θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πξνζωπηθώλ Η/Υ ή θεληξηθέο κνλάδεο ζπζηήκαηνο Η/Υ ε εγγύεζε ζα 
ηεθκεξηώλεηαη από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία κέζω ζπκπιεξωκαηηθνύ πξνϊόληνο ή ππεξεζίαο, ηύπνπ «Support Pack» ή 
εγγύεζεο ελζωκαηωκέλεο ζην πξνϊόλ. Σηελ πεξίπηωζε πξνζθνξάο παθέηνπ ππνζηήξημεο «Support Pack» (ρωξηζηό 
πξνϊόλ κε δηθό ηνπ part number) απηό ζα ελεξγνπνηεζεί από ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα παξαδνζεί καδί κε ηελ ζπζθεπή. 

6. Σε πεξίπηωζε πνπ από ηελ ηεθκεξίωζε ελόο πξνϊόληνο (ηερληθή πξνζθνξά, ηερληθά θπιιάδηα θαηαζθεπαζηή, 
δηαδηθηπαθόο ηόπνο θαηαζθεπαζηή, θιπ), πξνθύπηεη όηη ε δηάξθεηα ηεο παξερόκελεο εξγνζηαζηαθήο εγγύεζεο δελ θαιύπηεη 
ηελ απαίηεζε ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ν δηαγωληδόκελνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη έλα από ηα αθόινπζα: (α) ηελ 
έγγξαθε βεβαίωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ, γηα ηελ δηάξθεηα ηεο παξεξρνκέλεο εγγύεζεο 
(ηελ νπνία θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά), (β) ηελ πξνκήζεηα πξόζζεηνπ πξνϊόληνο «επέθηαζεο 
εγγύεζεο», ώζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο (ζηελ πεξίπηωζε απηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ην part number ηνπ πξνϊόληνο επέθηαζεο εγγύεζεο). 

7. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξερόκελε εγγύεζε πξνζθέξεηαη από ηνλ επίζεκν αληηπξόζωπό ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, 
απηή ε ηδηόηεηα ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζα ηεθκεξηώλεηαη κε έγγξαθε δήιωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

8. Εηδηθά γηα ηηο θεληξηθέο κνλάδεο ζπζηήκαηνο Η/Υ, αλ θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ε απαηηνύκελε έθδνζε 
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο δελ είλαη πιένλ εκπνξηθά δηαζέζηκε (ζύκθωλα κε έγγξαθε δήιωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
ζπζηήκαηνο), ηόηε δύλαηαη λα πξνζθεξζεί ε κεηαγελέζηεξε εκπνξηθά δηαζέζηκε ηζνδύλακε έθδνζή ηνπ. Οη εθδόζεηο ηνπ 
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ηειηθά ζα παξαδνζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξωο ζπκβαηέο κε ηνπο πξνζθεξόκελνπο 
ηύπνπο ζπζηεκάηωλ Η/Υ θαζώο θαη ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή AD (Active Directory) ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΘ). Σε 
θάζε πεξίπηωζε ην πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζπζηεκάηωλ 
ηνπ ΔΘ. 

 
 

Ο ςνηάξαρ 

ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  

Ο Πποϊζηάμενορ ηος Σμήμαηορ 

Μησανογπαθικήρ Τποζηήπιξηρ 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ Επισειπηζιακού 

Ππογπαμμαηιζμού & ςζηημάηων Σ.Π.Ε.  
 

 

 

 

Παπαδόποςλορ Παναγιώηηρ 

 

 

 

 

Παπαδόποςλορ Παναγιώηηρ 

 

 

 

 

άββαρ Αλεξανδπάηορ 
 



 

ΜΕΡΟ Α' 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σοσ: ……………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.: .............................………………………………………….......................................... 

 

Α/Α ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

σε € 
ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε € 

1 ΓΡΑΦΔΗΟ Σεμ.  13  

2 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ 
ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

Σεμ.  13  

3 ΔΡΜΑΡΗΟ Σεμ.  5  

4 
ΣΡΑΠΔΕΗ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝ 
ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

Σεμ.  1  

5 ΚΑΡΔΚΛΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ Σεμ.  13  

6 ΚΑΡΔΚΛΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σεμ.  12  

ύνολο:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:   

 

ύνολο με Φ.Π.Α. (ολογράθφς): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαλονίκη,   /     / 2016 
 
Έλαβα γνώζη ηφν όρφν προμήθειας και ηφν           Ο Προζθέρφν 
 
ηετνικών προδιαγραθών ηοσς οποίοσς αποδέτομαι 
 
 
 

 (σπογραθή, ζθραγίδα) 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΕΡΟ B' 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σοσ: ……………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.: .............................………………………………………….......................................... 

 

A/A  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

σε € 
ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε € 

1 ΤΡΡΑΠΣΗΚΟ Νο 64 ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ Σεμ.  12  

2 
ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΤΡΡΑΠΣΗΚΟΤ 
2000/64 (2000 ηεμ.) 

Σεμ.  50  

3 
ΤΝΓΔΣΖΡΔ Νο4 VETO ή 
ανηίζηοιτοσ ηύποσ (κοσηί 50ηεμ.) 

Σεμ.  100  

4 ΔΛΟΣΔΨΠ 15mmX33mm (10 ηεμ.) εη.  5  

5 ΛΑΣΗΥΑΚΗΑ ΦΗΛΑ (ζακ. ηφν 100gr) Σεμ.  6  

6 
ΓΟΜΑ ΛΔΤΚΖ PELIKAN AL30 ή 
ανηίζηοιτοσ ηύποσ 

εη.  12  

7 ΞΤΣΡΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΧΡΗ ΘΖΚΖ εη.  12  

8 
ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ διπλό 20ml PELIKAN ή 
ανηίζηοιτοσ ηύποσ 

εη.  12  

9 ΜΟΛΤΒΗ ΞΤΛΗΝΟ ΜΑΤΡΟ εη.  20  

10 
ΣΤΛΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ BIC CRISTAL ή 
ανηίζηοιτοσ ηύποσ 

Σεμ.  100  

11 
ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΥΟΝΣΡΟ με 
ζηρογγσλή μύηη πάτοσς 1.5-3.00mm (3 
τρώμαηα) 

Σεμ.  5  

12 
ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ 
διάθορα τρώμαηα 

Σεμ.  10  

13 ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΑΣΗΚΟ 30cm Σεμ.  10  

14 ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΗΓΧΝ Νο3 Σεμ.  6  

15 
ΜΔΛΑΝΖ ΓΗΑ ΣΑΜΠΟΝ 32gr ΜΠΛΔ ή 
ανηίζηοιτοσ ηύποσ  

Σεμ.  4  

16 
ΚΛΑΔΡ ΠΛΑΣΗΚΟ 8/32 (ράτη 8-
ύυος 32 εκαη.) SKAG A4 ή ανηίζηοιτοσ 
ηύποσ 

εη.  50  

17 ΚΛΑΔΡ ΥΑΡΣΗΝΟ 8/30  εη.  20  

18 
ΚΟΤΣΗ ΑΡΥΔΗΟΤ ΑΠΌ ΥΑΡΣΟΝΗ ΜΔ 
ΛΑΣΗΥΟ διαζηάζεφν ράτη 3 εκαη 
25Υ33  

Σεμ.  20  



 

19 
ΚΟΤΣΗ ΑΡΥΔΗΟΤ ΑΠΌ ΥΑΡΣΟΝΗ ΜΔ 
ΛΑΣΗΥΟ διαζηάζεφν ράτη 8 εκαη 
25Υ33  

Σεμ.  20  

20 ΦΑΚΔΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ΜΔ ΑΤΣΗΑ Σεμ.  200  

21 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 
25Υ35 

Σεμ.  100  

22 
ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΒΗΒΛΗΟΘΔΣΖΜΔΝΟ ΜΔ 
ΚΛΖΡΟ ΔΞΧΦΤΛΛΟ 100θύλλφν 

Σεμ.  4  

23 
ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΟ 
5 ΘΔΜΑΣΧΝ 

Σεμ.  5  

24 
ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Α4 
πακέηο 100 θύλλφν 

Σεμ.  40  

25 
ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 
ΛΔΤΚΟ 11Υ23 (ηεμ.) 

Σεμ.  400  

26 
ΦΑΚΔΛΟ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ 
ΚΗΣΡΗΝΟ Α4 (ηεμ.) 

Σεμ.  500  

27 
ΚΟΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΑ πακέηο 400 
θύλλφν 

Σεμ.  5  

28 
ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΛΔΤΚΑ 9Υ9 
εκαη. (500 ηεμ.) 

Σεμ.  6  

29 
ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ 
40mmΥ50mm περίποσ ζεη 3 ηεμ. 
Υρφμαηιζηά 

Σεμ.  5  

ύνολο:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΤΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:   

 
ύνολο με Φ.Π.Α. (ολογράθφς): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαλονίκη,   /     / 2016 
 
Έλαβα γνώζη ηφν όρφν προμήθειας και ηφν           Ο Προζθέρφν 
 
ηετνικών προδιαγραθών ηοσς οποίοσς αποδέτομαι 
 
 
 

 (σπογραθή, ζθραγίδα) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΜΕΡΟ Γ' 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σοσ: ……………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση: …………………………………………………………………………………………… 

Σηλ.:.............................………………………………………….......................................... 

 

 
 

 

 
ύνολο με Φ.Π.Α. (ολογράθφς): ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Θεζζαλονίκη,   /     / 2016 
 
Έλαβα γνώζη ηφν όρφν προμήθειας και ηφν           Ο Προζθέρφν 
 
ηετνικών προδιαγραθών ηοσς οποίοσς αποδέτομαι 
 
 
 

 (σπογραθή, ζθραγίδα) 
 

Α/Α 
 

Τλικών  
Πληροφορικής/Μητανογράφησης  

CPV 
ΣΕΜΑΥΙΑ 

 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(τωρίς 
ΦΠΑ) 
σε € 

ΤΝΟΛΟ 
(τωρίς 
ΦΠΑ) 
σε € 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
24% 
σε € 

1 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ 32552100-8 8    

2α ΤΣΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Ζ/Τ 30213000-5 5    

2β ΦΟΡΖΣΟ Ζ/Τ 30213000-6 2    

3 ΠΟΛΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 
ΔΚΣΤΠΧΣΖ 30232110-8 1    

4 ΟΘΟΝΔ Ζ/Τ 30231000-7 3    

ΤΝΟΛΟ   



ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κύριοι, 

 

Σας αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο προκειμένου να σας 

ενημερώσουμε για τη δυνατότητα υποβολής πρότασης από μέρους των 

Εταιρειών- μελών των Επιμελητηρίων της Ελληνικής Επικράτειας για 

την προμήθεια του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με 

γραφική ύλη και είδη πληροφορικής/ μηχανογράφησης, για τον 

εξοπλισμό γραφείων, που θα συσταθούν από το Δήμο της 

Θεσσαλονίκης για τη διεκπεραίωση του Έργου REACT, το οποίο 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την πλήρη χρηματοδότηση της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR). Το ως άνω στοιχείο το 

τονίζουμε για να καταστεί σαφές ότι η εξόφληση του ζητούμενου 

εξοπλισμού είναι βέβαιη και εξασφαλισμένη. 

 

Ήδη αναρτήθηκε μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες www.thessaloniki.gr και 

www.promitheus.gov.gr η σχετική προκήρυξη, χωρίς 

αποτέλεσμα. Σας ενημερώνουμε ότι πιθανότατα μέσα στην τρέχουσα 

εβδομάδα άλλως στην ερχόμενη, θα επαναληφθεί η προκήρυξη με 

παραπλήσιους όρους με αυτούς που ήδη αναρτήθηκε στις αρχές 

Ιουλίου 2016 και οι γενικοί όροι της οποίας μπορούν να αναγνωστούν 

στο 

http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/Gen

DnsiDioikOikonYpiresion/DnsiDiafanEksipirDimoton/TmimaDiafaneias/P

erilipseis-kai-Somata-Diakirixseon/epipla_grafeiou  και το πλήρες 

περιεχόμενο της οποίας μπορείτε να διαβάσετε στο site 

http://www.thessaloniki.gr/userfiles/file/Dioikisi(NeosOEY)/DnsiDiafan

eiasEksDimoton/TmDiafaneias/diakirixeis/2016/2016-104-
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http://www.thessaloniki.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiDiafanEksipirDimoton/TmimaDiafaneias/Perilipseis-kai-Somata-Diakirixseon/epipla_grafeiou
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiDiafanEksipirDimoton/TmimaDiafaneias/Perilipseis-kai-Somata-Diakirixseon/epipla_grafeiou
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiDioikOikonYpiresion/DnsiDiafanEksipirDimoton/TmimaDiafaneias/Perilipseis-kai-Somata-Diakirixseon/epipla_grafeiou
http://www.thessaloniki.gr/userfiles/file/Dioikisi(NeosOEY)/DnsiDiafaneiasEksDimoton/TmDiafaneias/diakirixeis/2016/2016-104-epipla_grafeiou/merged_document_2_compressed.pdf
http://www.thessaloniki.gr/userfiles/file/Dioikisi(NeosOEY)/DnsiDiafaneiasEksDimoton/TmDiafaneias/diakirixeis/2016/2016-104-epipla_grafeiou/merged_document_2_compressed.pdf


epipla_grafeiou/merged_document_2_compressed.pdf  και σας το 

υποβάλλουμε και συνημμένα σε μορφή pdf.  

Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να λάβει μέρος μια εταιρεία στον ως 

άνω διαγωνισμό ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις 

σελίδες 6 έως 9 του αρχείου pdf. Η διαδικασία είναι αδιάβλητη και 

τα έγγραφα υποβάλλονται ψηφιακά.  Τα Δικαιολογητικά που πρέπει 

να υποβληθούν περιλαμβάνονται στις σελίδες 10 έως 14 και είναι 

απολύτως απαραίτητα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό που θα 

προκηρυχθεί.  

 

Το ενδιαφέρον υφίσταται για Γραφική Ύλη και τα λοιπά υλικά 

γραφείων (ΜΕΡΟΣ Β’) καθώς και για τα υλικά Πληροφορικής/ 

μηχανογράφησης (ΜΕΡΟΣ Γ'). (σελίδες 41 έως 49 γίνεται 

αναλυτικά η περιγραφή των αιτούμενων υλικών, προσδιορίζεται 

ο αριθμός των τεμαχίων που χρειαζόμαστε, μια ενδεικτική τιμή 

αυτών – βλ. ενδεικτικός προϋπολογισμός- ). Το ποσό που έχει 

προϋπολογιστεί για αυτές τις παραγγελίες ανέρχεται σχεδόν στις 

8.000 ευρώ, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς αν προβείτε στις αθροίσεις 

των ποσών και ουσιαστικά πρόκειται για μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις- πληροφορίες μην διστάσετε να έρθετε 

σε επικοινωνία μαζί μας. Παρακαλούμε πολύ να προωθηθεί σε όλα τα 

μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας καθώς και στα 

κατά τόπους μέλη- εταιρείες που ασχολούνται με το ως άνω 

περιγραφόμενο αντικείμενο. 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανάσιος Παπαδόπουλος (τηλ. 6936885618) 

 

Commented [a a1]: ητανε άγονη και για αυτό το λόγο 
σας κοινοποιούμε τις τεχνικές προδιαγραφές των εν 
λόγω προμηθειών. 
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