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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2020 

  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΥΥΤΤΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗΣΣ    

ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  &&  ΑΑΝΝΑΑΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
  

Αρ. Μελζτθσ: 74 /2020 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
Ρρομικειασ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ 

αποδυτθρίων του προςωπικοφ κακαριότθτασ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.178,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΟΔΥΤΗΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

   

 ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :   7.178,00€ 

 Κ.Α.:  20.7135.0010 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ προμικεια επίπλων και ιατρικοφ εξοπλιςμοφ για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν των αποδυτθρίων του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου 

Μυτιλινθσ. Θ εν λόγω προμικεια είναι επιτακτικι λόγω τθσ ιςχφουςασ νομοκεςία, βλ. Ρ.Δ. 16/1996 (ΨΕΚ 

10Α/18-1-1996) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ ςουσ χώρουσ εργαςίασ ςε ςυμμόρφωςη 

με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ» και του από 9 Μαΐου 2019 Δελτίου Ελζγχου του Επικεωρθτι Αςφάλειασ & 

Εργαςίασ κου Μιχ. Καςτερνοφδθ, με τα οποία και πρζπει να εναρμονιςτοφμε. 

 

Ειδικότερα, προβλζπεται να γίνει προμικεια: 

 40 (τεμάχια) καρζκλεσ εξωτερικοφ χϊρου 

 2 (τεμάχια) τραπζηια επεκτεινόμενα 

 10 (τεμάχια) τραπζηια αλουμινίου 

 2 (τεμάχια) καρζκλεσ εργαςίασ 

 2 (τεμάχια) ςυρταριζρεσ 

 2 (τεμάχια) γραφεία εργαςίασ 

 1 (τεμάχιο) βιβλιοκικθ κλειςτι 

 2 (τεμάχια) μεταλλικζσ κρεμάςτρεσ καλόγεροι 

 1 (τεμάχιο) πίνακασ ανακοινϊςεων φελλοφ 

 1 (τεμάχιο) μεταλλικι ραφιζρα 

 8 (τεμάχια) ιματιοκικεσ μεταλλικζσ 9 κζςεων 

 1 (τεμάχιο) εξεταςτικό κρεβάτι 

 1 (τεμάχιο) ιατρικό παραβάν 

 6 (τεμάχια) επιτοίχιεσ βάςεισ κρεμοςάπουνου – απολυμαντικοφ 

 80 (τεμάχια) πετςζτεσ χεριϊν 

 

Στθν παράγραφο που ακολουκεί γίνεται θ τεχνικι περιγραφι των προσ προμικεια ειδϊν: 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΖΡΙΡΛΑ  (cpv: 39100000-3) 

 

1. Καρζκλα εξωτερικοφ χώρου 

Καρζκλα – πολυκρόνα εξωτερικοφ χϊρου με ςκελετό από διπλό αλουμίνιο και ςτρογγυλό, rattan pvc, 

μεγάλθσ αντοχισ ςε ιλιο (εμπλουτιςμζνο με ςτακεροποιθτι UV για τισ ακτίνεσ του ιλιου) και βροχι. 

Στιβαρι, βάρουσ μεγαλφτερου των 3,70κλ, που να αντζχει βάροσ ζωσ 120κλ. Διπλό πόδι αλουμινίου. 

Μεγάλθ ανκεκτικότθτα ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (-85oC ζωσ +85oC). 

Σκελετόσ: Από αλουμίνιο, διαμζτρου Ψ25, πάχουσ 1,20χιλ. *τουλάχιςτον+, χρϊματοσ φυςικό αλουμίνιο 

Ωρϊμα rattan: απομίμθςθ μπαμποφ ι καφζ (επιλογι τθσ Υπθρεςίασ) 

Διαςτάςεισ: 56x60x75 εκ. *τουλάχιςτον+ 

Φψοσ κακίςματοσ: 43εκ. *τουλάχιςτον+ 

 

2. Καρζκλα επιςκζπτθ 

Άνετθ καρζκλα υποδοχισ επιςκεπτϊν ςε γραφείο προςφζροντασ minimal προςζγγιςθ ςτο design και 

αντοχι ςτθν μακροχρόνια χριςθ. Βάςθ με ανκεκτικό μεταλλικό ςκελετό πάχουσ τουλάχιςτον 1,2mm. 

Επιπλζον ςτα πόδια ζχει πλαςτικά καλφμματα για να προςτατεφεται το πάτωμα και το υλικό του 

κακίςματοσ είναι από φφαςμα ι δζρμα, για τισ τριβζσ με τα ροφχα, κατόπιν επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Ωρϊμα μαφρο. Διαςτάςεισ Κακίςματοσ 44x46x39 εκ. *ΥxΡxΒ+ περίπου και διαςτάςεισ πλάτθσ 48x34 εκ. 

*ΡxΥ+ περίπου. Βάροσ περίπου 5 κιλά.  

 

3. Τραπζηι επεκτεινόμενο 

Τραπζηι επεκτεινόμενο ςε ανοιχτό χρϊμα ξφλου. Ενιαίο επάνω τμιμα και θ επζκταςθ κα γίνεται από τισ 

δφο πλαϊνζσ πλευρζσ του. Επιφάνεια ςε ορκογϊνια γραμμι, από MDF, χρϊματοσ καρυδί, υψθλισ 

ποιότθτασ, με ανκεκτικότθτα ςτο χρόνο. Στιριξθ τραπεηιοφ ςε τζςςερα μεταλλικά πόδια, εξαιρετικισ 

ςτακερότθτασ, με τελειϊματα από πλαςτικό πζλμα για τθν προςταςία του πατϊματοσ. Εξοπλιςμζνο με 

μθχανιςμό δυνατότθτασ αφξθςθσ μικουσ, κατά 40εκ. ςυνολικά (20εκ. από ζκαςτθ πλευρά). 

Διαςτάςεισ: 1,60(+40)x90x75 [MxΡxY] 

 

4. Τραπζηι αλουμινίου  

Τραπεηάκι αλουμινίου ςε τετράγωνθ γραμμι, με 4νυχθ βάςθ και επιφάνεια αλουμινίου και inox 

επιφάνεια με  κουρμαριςτζσ άκρεσ για εφκολο κακάριςμα. Κατάλλθλο για εξωτερικό και εςωτερικό χϊρο, 

μεγάλθσ αντοχισ για επαγγελματικι χριςθ. 

Διαςτάςεισ: 60x60x70 *MxΡxY] 
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5. Καρζκλα εργαςίασ 

Καρζκλα εργαςίασ (γραφείου) αναπαυτικι με πλάτθ που αγκαλιάηει το ςϊμα και διατθρεί τθν 

καμπυλότθτα του κορμοφ, χωρίσ να τον πιζηει, διακζτει μεγάλα μπράτςα για καλφτερθ υποςτιριξθ του 

βραχίονα. Ρλαςτικι βάςθ, μθχανιςμόσ Permanet Contact. 

Γενικά χαρακτθριςτικά: 

Διαςτάςεισ Κακίςματοσ: Ρ46 x Β44, Υ 40-52cm τουλάχιςτον, ρυκμιηόμενο φψοσ 

Διαςτάςεισ Ρλάτθσ: Ρ40 x Y42cm τουλάχιςτον με ρυκμιηόμενθ κλίςθ και φψοσ 

Υλικό: Φφαςμα 

Βάροσ: 12 kg 

οδάκια: Nylon 

Συναρμολόγθςθ: Δωρεάν 

Εγγφθςθ Mθχανιςμοφ: 1 Ζτοσ 

 

6. Συρταριζρα 

Συρταριζρα τροχιλατθ, μελαμίνθσ (18mm) με μολυβοκικθ τριϊν ςυρταριϊν, με άψογθ αιςκθτικι και 

λειτουργικότθτα. Διακζτει ενιςχυμζνουσ τροχοφσ, μεταλλικά ςυρτάρια, τθλεςκοπικοφσ οδθγοφσ κφλιςθσ 

για πλιρθ εξαγωγι του ςυρταριοφ ςτο 100% με ςφςτθμα απόςβεςθσ κλειςίματοσ ''soft close'' (φρζνο) και 

μθ ανατροπισ τθσ ςυρταριζρασ ''anti-tilt'', που δεν επιτρζπει το άνοιγμα δεφτερου ςυρταριοφ όταν ζνα 

είναι ιδθ ανοιχτό και κλειδαριά αςφαλείασ. Ραράλλθλα, φζρουν ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ ςτθν κλειςτι 

κζςθ. Θα ζχουν βάκοσ 600 mm ι 800 mm. Διάςταςθ: 43Ω59Ω55Θ (± 5%). Ωρϊμα: Απόχρωςθ οξιά ι φυςικι 

δρυσ κατόπιν επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Ωεροφλι: Διακζτει χεροφλι το κάκε ςυρτάρι για εφκολο άνοιγμα. 

 

7. Γραφείο εργαςίασ 

Γραφείο εργαςίασ από μελαμίνθ, με κλαςικό design με ςτιβαρι καταςκευι. Άψογο φινίριςμα και λιτζσ 

γραμμζσ με ςφγχρονεσ ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ. Μεγάλθ επιφάνεια εργαςίασ, πλαϊνά και μετϊπθ. Πλεσ 

οι επιφάνειεσ εργαςίασ κα είναι καταςκευαςμζνεσ εξ ολοκλιρου από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων 25 

χιλ. (θ μετϊπθ 18 mm), με αμφίπλευρθ επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Το γραφείο κα ζχει πλάτοσ 160 εκατοςτά 

περίπου, βάκοσ 80 εκατοςτά περίπου και φψοσ 73 εκατοςτά περίπου. Τα εμφανι ςόκορα (επιφάνεια, 

πλαϊνά) κα είναι επενδεδυμζνα με ςόκορο πάχουσ 2 mm κατάλλθλα φινιριςμζνο. Θ επεκταςιμότθτα κατά 

τθ μεγάλθ πλευρά του γραφείου κα γίνεται με ειδικά εξαρτιματα ςφνδεςθσ των επιφανειϊν εργαςίασ. 

Ωρϊμα: οξιά ι φυςικι δρυσ κατόπιν επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Κόςτοσ Συναρμολόγθςθσ: Δωρεάν. 

 

8. Βιβλιοκικθ κλειςτι 

Βιβλιοκικθ κλειςτι από μελαμίνθ με άψογθ αιςκθτικι και λειτουργικότθτα. Ευρφχωρθ κα λιτό design για 

να ταιριάηει με όλα. Διακζτει ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ ράφι και  δφο ανοιγόμενεσ πόρτεσ με μεταλλικά inox 

χεροφλια. Επίςθσ, διακζτει κλειδί για να αςφαλίηει. Το ερμάριο κα ζχει πλάτοσ περίπου 80 εκατοςτά, 
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βάκοσ περίπου 45 εκατοςτά και φψοσ περίπου 85 εκατοςτά για να μθν πιάνει πολφ χϊρο και να 

προςφζρει επάρκεια αποκικευςθσ. Θα είναι καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ πάχουσ 18 mm και ράφια 

πάχουσ 22 mm. Ωρϊμα: οξιά ι φυςικι δρυσ κατόπιν επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Κόςτοσ Συναρμολόγθςθσ: 

Δωρεάν. 

 

9. Μεταλλικι κρεμάςτρα καλόγεροσ 

Μεταλλικόσ καλόγεροσ για, ςε χρϊμα μαφρο / καρυδί ι γκρι, από ςτιβαρι καταςκευι, μεταλλικόσ 

ςκελετόσ για μεγαλφτερθ αντοχι. Στρογγυλι βάςθ που να προςφζρει μεγάλθ ςτακερότθτα.  Φψοσ 

καλόγερου 170 cm, τουλάχιςτον. Διάμετροσ 38 mm, τουλάχιςτον. Κρεμάςτρεσ ςε τρία επίπεδα κατά μικοσ 

του ςϊματοσ του καλόγερου. 

 

10. Ρίνακασ ανακοινώςεων φελλοφ 

Ρίνακασ ανακοινϊςεων φελλοφ, μίασ όψθσ, με μεταλλικό πλαίςιο. Διαςτάςεισ 90x1120 cm, τουλάχιςτον. 

 

11. Μεταλλικι ραφιζρα 

Μεταλλικζσ ραφιζρεσ διαςτάςεων 100x40 *cm+,φψουσ 200cm, με 5 ράφια, μεγ. Ψορτίο 200kg/ράφι. 

 

12. Ιματιοκικθ μεταλλικι 9 κζςεων 

Μεταλλικι ιματιοκικθ 9 κζςεων (3 ςτιλεσ – 3 ςειρζσ). Κατάλλθλθ για εργαςιακοφσ χϊρουσ. Το ζπιπλό κα 

είναι καταςκευαςμζνο από ενιςχυμζνο μεταλλικό ςκελετό (λαμαρίνα άριςτθσ ποιότθτασ), βαμμζνο ςε 

χρϊμα (λευκό ι γκρι το οποίο κα κακοριςτεί από τθν υπθρεςία). Θ ιματιοκικθ κα αποτελείται από 9 

ντουλαπάκια, τα οποία μποροφν και κλειδϊνουν για τθ φφλαξθ των προςωπικϊν αντικειμζνων, με 

ενςωματωμζνθ κλειδαριά (με τα κλειδιά αςφάλιςθσ να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςυςκευαςία) ι υποδοχι 

για λουκζτο. Θ κάκε πόρτα κα φζρει ειδικι χειρολαβι για το εφκολο άνοιγμα του ντουλαπιοφ, ετικετοκικθ 

και οπζσ αεριςμοφ για τον εςωτερικό χϊρο του ντουλαπιοφ. Διαςτάςεισ ιματιοκικθσ 90x40x185cm 

[ΜxΒxΥ+. Θ όλθ καταςκευι είναι ςυγκολλθμζνθ και όχι ςε τμιματα που ςυναρμολογοφνται. Οι 

ιματιοκικεσ κα παραδοκοφν ςυςκευαςμζνεσ. 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (cpv: 33140000-3) 

 

1. Εξεταςτικό κρεβάτι 

Εξεταςτικό κρεβάτι με δφο (2) ψαλίδια αςφαλείασ για τθ ρφκμιςθ τθσ πλάτθσ από 0 ζωσ 70 μοίρεσ. 

Επιφανειακι επίςτρωςθ με θλεκτροςτατικι βαφι. Δερματίνθ υψθλισ ποιότθτασ ςε χρϊμα που κα 

επιλεγεί από τθν υπθρεςία. Αφρολζξ πάχουσ 3,5cm και πυκνότθτασ 300kg/m3 περίπου. Αντοχι ςε βάροσ 

ζωσ 120 κιλά. Ρροαιρετικόσ υποδοχζασ ρολοφ χαρτοςζντονου που κα προςαρμόηεται τόςο από τθν 
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πλευρά των ποδιϊν όςο και τθσ κεφαλισ. Να διακζτει ςτρογγυλευμζνεσ γωνίεσ προσ αποφυγι 

ατυχιματοσ από ςφγκρουςθ. Διαςτάςεισ (M Ω Ρ Ω Υ): 185x59x77cm ±5%. 

 

2. Ραραβάν 

Ραραβάν τρίφυλλο. Διάςταςθ κάκε φφλλου 0,60x1,70 [m+. Τροχιλατο, από μεταλλικό ςκελετό χρωμίου 

και πανί λευκοφ χρϊματοσ. 

 

3. Επιτοίχια βάςθ απολυμαντικοφ – κρεμοςάπουνου 

Επιτοίχια βάςθ χωρθτικότθτασ 1 lit για απολυμαντικό κρεμοςάπουνο ,υγρό ι ηελζ για επαγγελματικι 

χριςθ. Θα διακζτει ανκεκτικι αντλία για χιλιάδεσ χριςεισ και ειδικό πλαςτικό μοχλό για πάτθμα αγκϊνα. 

Ροςότθτα εκροισ ανά πάτθμα 0.9 ml. Ειδικι κφρα για να είναι ορατό το επίπεδο ςαπουνιοφ. Εφκολθ 

εγκατάςταςθ με κιτ ςυμπεριλαμβανόμενο. Καταςκευαςμζνο από πλαςτικό ABS που είναι ανκεκτικό ςτθ 

ςκουριά. Σε λευκό χρϊμα. Ρεριλαμβάνεται το δοχείο. 

 

4. Ρετςζτα χεριών 

Ρετςζτα χεριϊν, από 100% βαμβάκι, βάρουσ 550gsm περίπου, διαςτάςεων 30x50(cm) περίπου. Το χρϊμα 

κα κακοριςτεί από τθν υπθρεςία. 

 

  ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Μυτιλινθ,  06  / 08  / 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

  Δ/ΝΣΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

   

 

ΚΑΡΟΥΗΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ  ΒΑΘΑΚΟΥΛΘΣ ΩΘΣΤΟΣ 

ΤΕ ΜΘΩ/ΓΟΣ ΜΘΩ/ΚΟΣ  ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 
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2. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ςυνολικόσ, ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ αναμζνεται να ανζλκει ςτο ποςό των επτά 

χιλιάδων εκατόν εβδομιντα οκτϊ ευρϊ (7.178,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 17%. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΖΡΙΡΛΑ 

1 Καρζκλα εξωτερικοφ χϊρου τεμ. 40 45,00 1.800,00 

2 Καρζκλα επιςκζπτθ Τεμ. 2 30,00 60,00 

3 Τραπζηι επεκτεινόμενο τεμ. 1 250,00 250,00 

4 Τραπζηι αλουμινίου  τεμ. 10 50,00 500,00 

5 Καρζκλα εργαςίασ τεμ. 2 130,00 260,00 

6 Συρταριζρα τεμ. 2 90,00 180,00 

7 Γραφείο εργαςίασ τεμ. 2 180,00 360,00 

8 Βιβλιοκικθ κλειςτι Τεμ. 1 150,00 150,00 

9 Μεταλλικι κρεμάςτρα καλόγεροσ τεμ. 2 20,00 40,00 

10 Ρίνακασ ανακοινϊςεων φελλοφ τεμ. 1 40,00 40,00 

11 Μεταλλικι ραφιζρα τεμ. 1 75,00 75,00 

12 Ιματιοκικθ μεταλλικι 9 κζςεων τεμ. 8 200,00 1.600,00 

Σφνολο ομάδασ Α 5.315,00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

1 Εξεταςτικό κρεβάτι τεμ. 1 340,00 340,00 

2 Ιατρικό παραβάν τεμ. 1 160,00 160,00 

3 
Επιτοίχια βάςθ κρεμοςάπουνου – 
απολυμαντικοφ 

τεμ. 6 20,00 120,00 

4 Ρετςζτα χεριϊν τεμ. 80 2,50 200,00 

Σφνολο ομάδασ Β 820,00 

Σφνολο άνευ φ.π.α. 6.135,00 

φ.π.α. 17% 1.042,95 

 Σφνολο 7.177,95 

Γενικό Σφνολο (με ςτρογγυλοποίθςθ) 7.178,00 

 

 

  ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Μυτιλινθ,  06  / 08  / 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

  Δ/ΝΣΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

   

 

ΚΑΡΟΥΗΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ  ΒΑΘΑΚΟΥΛΘΣ ΩΘΣΤΟΣ 

ΤΕ ΜΘΩ/ΓΟΣ ΜΘΩ/ΚΟΣ  ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 
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3. ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 
Αρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 
Θ ςυγγραφι αυτι αφορά ςτθν προμικεια επίπλων και ιατρικοφ εξοπλιςμοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

των αποδυτθρίων του προςωπικοφ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου Μυτιλινθσ. 

Αρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Θ διενζργεια τθσ προμικειασ υπάγεται ςτισ διατάξεισ: 

α. Του Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

β. Του Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

Αρκρο 3ο: Συμβατικά ςτοιχεία 
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

β) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. 

γ) Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

Αρκρο 4ο ‐ Σφνταξθ Ρροςφορών – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιοι προμθκευτζσ, μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για 

το ςφνολο των ειδϊν και των τριϊν ομάδων, (ολικι προςφορά) είτε για το ςφνολο των ειδϊν μίασ ομάδασ 

εκ των δφο τθσ επιλογισ τουσ (μερικι προςφορά). 

Αρκρο 5ο: Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με απ' ευκείασ ανάκεςθ από τον Διμαρχο, κατά τισ 

διατάξεισ του Ν.4412/16 και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςθ τιμισ και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ. 

Αρκρο 6ο: Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ. 
Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτο χϊρο του Αμαξοςταςίου τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ & 

Ανακφκλωςθσ, ςτθν περιοχι «Ουτηά» Αλυφαντϊν, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Υπθρεςία. Θ παράδοςθ 

τουσ, κα γίνει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ ι τθσ ζκδοςθσ 

τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία, που εκτελεί τθν προμικεια τουλάχιςτον πζντε 

(5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Αρκρο 7ο: Σφμβαςθ  
Ο προμθκευτισ, μετά τθν κατά νόμο ανάκεςθ τθσ προμικειασ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο, μζςα ςε δζκα (10) μζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, 

για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Εφόςον θ ςφμβαςθ υπογράφεται πριν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ των 

10 θμερϊν που αναφζρεται παραπάνω, ο χρόνοσ παράδοςθσ υπολογίηεται από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αρκρο 8ο: Ρροςωρινι και οριςτικι παραλαβι 
Θ προςωρινι παραλαβι ενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

παρουςία του αναδόχου. 

Αν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ του παραλαμβανόμενου προϊόντοσ ι τθν 

παραλαβι με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. 
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Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 

άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 

τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. 

Αρκρο 9ο: Ροινικζσ ριτρεσ - ζκπτωςθ του αναδόχου 
Για τον υπολογιςμό των ποινικϊν ρθτρϊν εφαρμόηεται ο υπολογιςμόσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 218 

του Ν4412/16. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δε ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

Αρκρο 10ο: Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ, εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία που ιςχφει κατά τθν θμζρα τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ/υπογραφισ ςφμβαςθσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α.  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

Ο εξοφλθτικόσ λογαριαςμόσ εκδίδεται μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ των ειδϊν. 

Aρκρο 11ο: Επίλυςθ διαφορών 
Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 Ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με βάςθ τισ παρ. 32 και 33 του άρκρου 107 του Ν 4497/17.  

 

 

  ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

  Μυτιλινθ,  06 / 08 / 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

  Δ/ΝΣΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

   

 

ΚΑΡΟΥΗΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ  ΒΑΘΑΚΟΥΛΘΣ ΩΘΣΤΟΣ 

ΤΕ ΜΘΩ/ΓΟΣ ΜΘΩ/ΚΟΣ  ΡΕ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΩΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΖΡΙΡΛΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 Καρζκλα εξωτερικοφ χϊρου τεμ. 40 
  2 Καρζκλα επιςκζπτθ τεμ. 2 
  3 Τραπζηι επεκτεινόμενο τεμ. 1 
  4 Τραπζηι αλουμινίου  τεμ. 10 
  5 Καρζκλα εργαςίασ τεμ. 2 
  6 Συρταριζρα τεμ. 2 
  7 Γραφείο εργαςίασ τεμ. 2 
  8 Βιβλιοκικθ κλειςτι τεμ. 1 
  

9 

Μεταλλικι κρεμάςτρα 
καλόγεροσ τεμ. 2 

  10 Ρίνακασ ανακοινϊςεων φελλοφ τεμ. 1 
  11 Μεταλλικι ραφιζρα τεμ. 1 
  12 Ιματιοκικθ μεταλλικι 9 κζςεων τεμ. 8 
  Σφνολο άνευ φ.π.α. 

 φ.π.α. 17% 

 Γενικό Σφνολο 

  

Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
ςιμερα. 
 
Ραράδοςθ : Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Διμο Μυτιλινθσ. 
 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ: 
________________________________________________________________________ 
 
Εγγφθςθ: _______________________________________________ 
 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατιςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Λοιπζσ παρατθριςεισ: 
 

Μυτιλινθ _________________ 
                 Ο 

                  ΡΟΣΨΕΩΝ 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΙΚΠΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 Εξεταςτικό κρεβάτι τεμ. 1 
  

2 Ιατρικό παραβάν τεμ. 1 
  

3 
Επιτοίχια βάςθ κρεμοςάπουνου - 
απολυμαντικοφ 

τεμ. 6 
  

4 Ρετςζτα χεριϊν τεμ. 80 
  

Σφνολο άνευ φ.π.α. 

 φ.π.α. 17% 

 Γενικό Σφνολο 

  

Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
ςιμερα. 
 
Ραράδοςθ : Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων, ςτο Διμο Μυτιλινθσ. 
 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ: 
________________________________________________________________________ 
 
Εγγφθςθ: _______________________________________________ 
 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατιςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Λοιπζσ παρατθριςεισ: 
 

Μυτιλινθ _________________ 
                 Ο 

                  ΡΟΣΨΕΩΝ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 
 

Τθσ Επιχείρθςθσ ……………………………………………………………………………………………………………………......…………………………, 

με ζδρα τ….. …………………………………………………………, 

οδόσ …………………………………………………………………, αρικμ……..., Τ.Κ. ………………………… 

Τθλ.: …………………………………………… 

Fax: ……………………………………………. 

Email: …………………………………………. 

 

Α/Α Είδοσ Ρεριγραφι 

Απαίτθςθ 
(τθσ 

ανακζτουςασ 
αρχισ) 

Απάντθςθ  
Ραραπομπι ςε Τεχνικά 

φυλλάδια Καταςκευαςτι / 
Ραρατθριςεισ 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΖΡΙΡΛΑ  

1 Καρζκλα εξωτερικοφ χϊρου 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

2 Καρζκλα επιςκζπτθ 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

3 Τραπζηι επεκτεινόμενο 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

4 Τραπζηι αλουμινίου  

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

5 Καρζκλα εργαςίασ 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

6 Συρταριζρα 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

7 Γραφείο εργαςίασ 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

8 Βιβλιοκικθ κλειςτι 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

9 
Μεταλλικι κρεμάςτρα 
καλόγεροσ 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

10 Ρίνακασ ανακοινϊςεων φελλοφ 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  

11 Μεταλλικι ραφιζρα 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 

  
12 Ιματιοκικθ μεταλλικι 9 κζςεων 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

ΝΑΙ 
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Α/Α Είδοσ Ρεριγραφι 

Απαίτθςθ 
(τθσ 

ανακζτουςασ 
αρχισ) 

Απάντθςθ  
Ραραπομπι ςε Τεχνικά 

φυλλάδια Καταςκευαςτι / 
Ραρατθριςεισ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

1 Εξεταςτικό κρεβάτι 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 
  

2 Ιατρικό παραβάν 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 
  

3 
Επιτοίχια βάςθ κρεμοςάπουνου - 
απολυμαντικοφ 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 
  

4 Ρετςζτα χεριϊν 

Ππωσ 
παράγραφοσ 
«1. Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ» 

ΝΑΙ 
  

 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι, θλεκτρονικι υπογραφι) 


