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∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:   

Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης). 
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Αριθµ. ∆ιακήρυξης :01/2014 

20-01-2014 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ 

και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4) »  
 

 

 

Ο ∆ήµος Ηρωικης Πόλεως Νάουσας 

διακηρύσσει 

την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια ειδών µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο 4)» του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  

Ενδεικτικού Προϋπολογισµού : 53.975,91 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23%), 

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β), καθώς και 

 β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του 

ως άνω έργου και µε κριτήριο ανάθεσης την 

χαµηλότερη τιµή 

 

Κατάθεση δείγµατος από προµηθευτή: ∆εν απαιτείται 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 

Καλλικράτης»  

2. Του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

3. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 

4. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

6. Της µε αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, 

κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95»  

7. Της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµό Π1/4089/04-11-11 (ΦΕΚ 2498/Β/04-11-11) «Εξαίρεση από την 

ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2012, προµηθειών που εντάσσονται σε 

συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 

8. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

9. Του Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος, εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 

267/03-12-2007) 

10. Της εγκυκλίου µε αριθµ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και  

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθµ. 204/10 γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους. 

11. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 

12. Την µε αριθµό πρωτ. 4854/23-6-2010 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ένταξης της 

Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»  µε κωδικό 

MIS 277356 στον άξονα προτεραιότητας 07 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία –Θράκη» 

13. Το έργο χρηµατοδοτείται από τη το Ε.Π. Μακεδονία Θράκη 2007-2013 µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ 

και Εθνικούς πόρους. Το ενάριθµο του έργου είναι 2012ΕΠ00880027 της ΣΑΕΠ 008/8. 

14. Την  υπ΄ αρ. 52/2013 Απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

15. Την  υπ΄ αρ. 168/2013 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, προϋπολογισµού δαπάνης πενήντα 

τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά  (53.975,91€), συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 23%, µε κλειστές προσφορές για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού, για την προµήθεια και 

εγκατάσταση Ειδικού Επαγγελµατικού εξοπλισµού, του ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργο  

4)  του Παραρτήµατος Α΄ της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία 

συνεστήθη µε την µε αριθµό 03/2014 απόφαση του Οικονοµικής Επιτροπής, για την προµήθεια των ειδών που 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσης και κατόπιν κανονικής προθεσµίας δέκαπέντε (15) ηµερών από την 

τελευταία δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο.  
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού- Ορισµοί 

1.1   Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  

1.2. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η Ανάδειξη µειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ(Υποέργο 4) » του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης 

Νάουσας  υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. 

Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια επτά (7) «πακέτων» που είναι: (Α): Ειδικός επαγγελµατικός 

εξοπλισµός εργαστηρίου κεραµικής,  (Β): Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ζωγραφικής- 

χαρακτικής, (Γ): Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου κοσµήµατος, (∆): Ειδικός επαγγελµατικός 

εξοπλισµός εργαστηρίου φωτογραφίας, (Ε): Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου βιτρό,  (ΣΤ): Ειδικός 

επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ψηφιδωτού και (Ζ): Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός αναψυκτηρίου 

και περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του παραρτήµατος Α’, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης.  

1.3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όµως 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του 

κάθε «πακέτου».  

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιλέξει Μειοδότη, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή για κάθε «πακέτο» ξεχωριστά (Α’-Ζ’) , η οποία δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό του ή των προσφερόµενων «πακέτων» της παρούσας πρόσκλησης.  

1.4. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους: 

• «Αναθέτουσα Αρχή»: ∆ήµος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

• «Ενδιαφερόµενος» : Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που νόµιµα ασκεί την κατασκευή ή εµπορία των υπό 

προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

• «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προµηθευτών που υποβάλλει προσφορά. 

• «Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού»: 

Η  Επιτροπή διενέργειας ή επιτροπή αξιολόγησης που συνεστήθη δυνάµει της µε αριθµό 03/2014 απόφασης 

του Οικονοµικής Επιτροπής  για την διεξαγωγή του διαγωνισµού, αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και 

την εισήγηση, γνωµοδότηση προς την Αναθέτουσα Αρχή της ανάθεσης της σύµβασης προµήθειας 

•  «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση προµηθειών της 

παρούσας, µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

και βάσει του σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος ∆΄ της παρούσας. 

• «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα που εκδίδει η 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών 

διαγωνισµός. 



Σελίδα 6 από 49 

• «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, και η 

οποία περιλαµβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριµένα α) τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 

β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

• «Υπεύθυνη ∆ήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού 

υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε 

περίπτωση Νοµικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα 

προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου 

εξουσιοδοτικού εγγράφου).  

2. Προϋπολογισµός του έργου  

2.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδοµήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών  (53.975,91€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

2.2. Στον προϋπολογισµό του έργου συµπεριλαµβάνεται και η τεχνική υποστήριξη ως προς την εγκατάσταση των 

ειδών. 

2.3. Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό του 

προϋπολογισµού του ή των προσφερόµενων «πακέτων» του Έργου. 

 

3. Τρόπος υποβολής προσφορών 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται: 

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους µέχρι την ώρα ενάρξεως του 

διαγωνισµού (καταληκτική προθεσµία)  

β) Αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

3.2. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, 

αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 

4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

4.1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ηµαρχίας 

30, Τ.Κ. 59200. 

4.2. Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών εκτός από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι η 

υπάλληλος του Πρωτοκόλλου τηλ. 23323 50324, fax: 2332024260  και για την παροχή διευκρινίσεων είναι η κ. 

Κάρτα Μαρία στο τηλ. 2332350358 , fax: 2332024260. 

4.3. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 15/05/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00πµ -09.30 π.µ (ώρα λήξης αποδοχής των 

προσφορών)  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής - ∆ΗΜΟΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ – ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ - στην οδό ∆ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, Τ.Κ.59200 , όροφος 2ος (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµoύ που έχει συγκροτηθεί µε την απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής  µε αριθµό 03/2014. 
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5. ∆ηµοσίευση-Έξοδα δηµοσίευσης 

5.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης καθώς και το πλήρες τεύχος θα είναι δηµοσιευµένο στον δικτυακό τόπο του 

δήµου Νάουσας  www.naoussa.gr για τουλάχιστον δεκαπέντε ηµερολογιακές (15) ηµέρες και παράλληλα θα 

παρέχεται δωρεάν όλες τις εργάσιµες ηµέρες, από 08:00 έως 14:30, από τις υπηρεσίες του δήµου, Υπεύθυνος 

υπάλληλος κ. Κάρτα Μαρία, τηλ. 2332350358 

5.2. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της υπ’ αριθµ. 11389/93 

Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού 

(Ηµερησία, Λαός, Βέροια) καθώς και σε µία οικονοµική (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ) για τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την 

ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 

5.3.  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης (οι ελάχιστες απαιτούµενες κατά νόµο), αρχικής και επαναληπτικής του 

συνόλου των δηµοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και σύµφωνα µε το Ν. 3548/07, θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την 

προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.  

 

6. Αξιολόγηση Προσφορών 

6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

6.2. ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται  για ένα ή περισσότερα ««πακέτα»», για τη συνολική όµως 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη 

ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του 

«πακέτου». 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε πακέτου. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για κάθε «πακέτο» ξεχωριστά (Α’ εως Ζ’), η οποία δεν θα πρέπει 

σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του ή των προσφερόµενων «πακέτων» της παρούσας 

πρόσκλησης.  

6.3. Η υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς» του 

Παραρτήµατος ΣΤ΄ της παρούσης. 

 

7. Είδος – Προδιαγραφές 

7.1. Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα Β΄ της 

παρούσας ∆ιακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

 

8. Προσφορές 

8.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

8.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
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ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 

σύµφωνα άρθρο 13 παραγρ. 3 της υπουργ.απόφασης 11389/93. 

8.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτηµα 

προς τους προσφέροντες (5) πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) µέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 

αποστείλουν εγγράφως την αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η 

κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν 

παράτασής της, η κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

8.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. 

Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

9. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 

9.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν προσφορά (δικαιολογητικά συµµετοχής, 

τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά 

προτίµηση στην Αγγλική. 

9.2. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ) 

• Ο αριθµός της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

• Με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ». 

 

9.3. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους: α) τον 

Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και τον Υποφάκελο της 

Οικονοµικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου (βλ. παράγραφο 9.2 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

9.4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε 

την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
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9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 

διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9.6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς.  

∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από διευκρινήσεις που δίδονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

9.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή διενέργειας  του διαγωνισµού, παρουσία των 

υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19  της Υ.Α. 11389/8-3-

1993. 

9.8. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο 

εισηγείται, ειδικά και αιτιολογηµένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 

10. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο διαγωνισµό-Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

10.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις 

προµηθευτών που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την παραγωγή ή την εµπορία των προς προµήθεια ειδών.  

(β) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 8 του ΥΑ 11389/8-3-1993 

10.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

10.3. ∆εν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή  ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου 

τοµέα ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις  και ο αποκλεισµός 

τους είναι εν ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση  για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή 

λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι  σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να  

διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται 

από την Αναθέτουσα Αρχή  ανά περίπτωση. 

(δ) Όσοι : 
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i. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 

µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η 

Αναθέτουσα Αρχή.  

ii. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.  

iii. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.  

iv. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 

και 182 της ∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι 

προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

 

11. Υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής- Εγγυητική συµµετοχής 

11.1. Ο υποφάκελος δικαιολογητικά συµµετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής δικαιολογητικά: 

11.1.1. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό επιµελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

11.1.2. Τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

α. Έλληνες Πολίτες: 

1.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει αν είναι ενήµεροι  ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) των ιδίων ως 

και των εργαζοµένων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 11.1.2.α.1. εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

β. Οι Αλλοδαποί: 

1.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, και ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του 11.1.2.α.1 του παρόντος άρθρου.  

 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 11.1.2.α. και 11.1.2.β.  

2. Συστατική πράξη, καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι νόµιµοι εκπρόσωποι (για 

κάθε µορφής εταιρεία) 
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3. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσουν και πρακτικό ∆.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συµµετοχή της 

εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και θα εκχωρείται το δικαίωµα εκπροσώπησης στο παριστάµενο στο 

διαγωνισµό άτοµο (στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας). 

 

δ. Συνεταιρισµοί: 

2. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 11.1.2.α. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς 

και της περίπτωσης 11.1.2.β αντίστοιχα για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς.  

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

 

11.1.3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

11.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 

που προσφέρεται.   

11.1.5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό 

προµήθεια ειδών. 

11.1.6. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν  αποκλεισθεί τελεσίδικα από κάποια Ελληνική 

∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή  ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί 

δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις  και ο αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ.  

11.1.7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση  για 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι  σοβαρού επαγγελµατικού 

παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να  διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

11.1.8 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν 

έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις 11.1.7. και 11.1.8. σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

11.1.9 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

11.1.10. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές.  

 

11.2. Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος E΄ της διακήρυξης. 
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών κάθε «πακέτου» ή 

«υποπακέτου», µε Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο στη 

διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ (1). Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφέρει συνδυασµό των ανωτέρω  

«πακέτων» ή «υποπακέτων». Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συµµετοχής θα είναι το άθροισµα των εγγυήσεων των 

αντιστοίχων «πακέτων» ή «υποπακέτων».   

11.3 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 

έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, µπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα 

άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ζητούµενες νοµικές καταστάσεις.  

 

12. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

12.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα: 

12.1.1.Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους 

που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα 

είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να 

διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως 

προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. 

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του 

εργοστασίου µας». 

12.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για µία πενταετία 

καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές – ειδικούς όρους του Παραρτήµατος Β΄ της παρούσης διακήρυξης, από την οριστική παραλαβή του την 



Σελίδα 13 από 49 

καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς 

χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των οργάνων. 

12.1.3. Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο 

συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση 

σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε 

περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν 

µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία θα αποκλείονται.  

12.1.4. Στην τεχνική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία θα 

περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα 

ή στην Αγγλική. 

Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να 

διατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισµικό όπου απαιτείται. 

12.2 Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που 

προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

12.3 Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών 

στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. 

12.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί. 

12.5. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήµα CE ή 

ισοδύναµο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

δήλωσης συµµόρφωσης CE ή το ισοδύναµο. 

12.6 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της 

οικονοµικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

13. Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

13.1 Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η 

οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ΄ 

της παρούσας προκήρυξης. 

13.2 Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά «πακέτο». 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για 

την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους τόπους 

προορισµούς του Παραρτήµατος Γ΄ – «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων µε Τόπους Παράδοσης» Τα 

οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά 

δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σ ΄ αυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για 

τη σύγκριση των προσφορών. 

13.3. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην 

προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση. 
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13.4 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονοµικής προσφοράς 

υπερισχύει η τιµή µονάδας του «πακέτου» που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύµφωνα µε 

αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο. 

13.5 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 

είναι µικρότερο του πέντε. 

13.6.Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια επιτροπή. 

13.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

13.8.Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής των υπό προµήθεια ειδών, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες  

13.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

13.10 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

 

14. Χρόνος και τρόπος Παράδοσης 

14.1. Χρόνος παράδοσης: 

14.1.1. Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει άπαξ, εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

14.1.2. Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον οριζόµενο στην παράγραφο 14.1.1 θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

14.1.3.Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 της Υ.Α. 

11389/8-3-1993. 

14.1.4. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης καθώς και της χορηγηθείσας παράτασής του, από 

υπαιτιότητα του προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιβάλλει στον προµηθευτή τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε 

το άρθρο 33 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 

14.1.5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 της υπουρ.αποφ.11389/93, ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται 

µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 

14.2. Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών: 
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14.2.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της υπουργ. απόφασης µε αριθµό  

11389/93, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί µε την µε αριθµό …../2014 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στους τόπους προορισµού του παραρτήµατος Γ’ της παρούσης διακήρυξης. 

14.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ηµερών από την άφιξη των ειδών στους 

τόπους προορισµού του παραρτήµατος Γ της παρούσης διακήρυξης. 

 

15. Τρόπος Πληρωµής 

15.1. Η πληρωµή θα γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού. 

15.2. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

15.3. Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον φορέα θα γίνει από τον 

προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα. 

15.4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κράτηση 3,6% για χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. Απαιτήσεις του Αναδόχου για 

οποιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων 

παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση 

των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με κάθε 

πληρωµή θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

15.5. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης µε παρακράτηση  0,1% επί του ποσού της σύµβασης υπέρ της Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 

15.6 Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής προς τον ανάδοχο σε ποσοστό 30% της συνολικής συµβατικής αξίας, 

χωρίς ΦΠΑ για κάθε Πακέτο ή Υποπακέτο ξεχωριστά η οποία χορηγείται µετά την υπογραφή της σύµβασης, 

στον προµηθευτή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και 

χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που 

αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα 

συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τµηµατικής παράδοσης.  

 

16. Κατακύρωση και υπογραφή της σύµβασης – Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

16.1. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το αποφασίζον όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

η οποία διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει µερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσµα ή να µαταιώσει το 
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διαγωνισµό ή την εν γένει προµήθεια ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σταθµίζοντας τα συµφέροντα και τις 

ανάγκες της.  

Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης σε καµία περίπτωση. 

16.2. Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη 

τιµή.  

16.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 της υπουργ.αποφ.11389/93, στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή 

ανατέθηκε η προµήθεια αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση ο οποίος υποχρεούται, να προσέλθει µέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υπουργ.απόφασης 11389/93 και το υπόδειγµα 

2 του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσης., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) 

µήνες. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

16.4.Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται 

στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή αδυναµίας του επιλεγέντος Μειοδότη να 

συνάψει σύµβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών. 

16.5. Η σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο εγγράφως και 

υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείµενο της πράξης. 

16.6. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη µε την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην    

ελληνική γλώσσα. 

 

17. Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας –∆ιοικητικές προσφυγές  

17.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσµίες του άρθρου 15 της Υ.Α. 11389/8-

3-1993. 

17.2 Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
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18. Γενικοί Όροι 

18.1.Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το 

κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από 

τα αρµόδια δικαστήρια του Νοµού της έδρας του δήµου. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

 

 

 

 
Ο ∆ήµαρχος  Νάουσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Α/Α Περιγραφή είδους 
Ποσό

τητα 
Μ/Μ 

Τιµή Μονάδος(€) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προυπ/µός 

(ΣΠ) (€) 

ΣΠ=(5)*(3) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΑΚΕΤΟ Α: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου κεραµικής 

Α1 
Ζυµωτήριο (τύπου OMG Ιταλίας HWP90 ή ισοδύναµο) 1,2 
KW 

1 Τεµ. 3.670,00 € 3.670,00 € 

Α2 Φιλιέρα Ελληνικής κατασκευής 60Χ120 χιλ. µε γρανάζια 1 Τεµ. 1.030,00 € 1.030,00 € 

Α3 Μακαρονιέρα γραναζωτή µε εσωτερική διάµετρο 70 χιλ 1 Τεµ. 110,00 € 110,00 € 

Α4 Μίξερ, ύψους 50 χιλ, 1400 στρ. 1 Τεµ. 295,00 € 295,00 € 

Α5 
Φούρνος στρογγυλός διαµέτρου 58 εκ. (τύπου ΜΚ 0,182 ή 
ισοδύναµος), ισχύος 10Τ 

1 Τεµ. 2.550,00 € 2.550,00 € 

Α6 Αερογράφος 1 Τεµ. 130,72 € 130,72 € 

Α7 Τροχοί ηλεκτροκίνητοι  2 Τεµ. 750,00 € 1.500,00 € 

 Α8 Τορνέττα επιτραπέζια 10 Τεµ. 50,00 € 500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ A 9.785,72 € 

Φ.Π.Α.  ΠΑΚΕΤΟ A 2.250,72 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΚΕΤΟ A 12.036,44 € 

ΠΑΚΕΤΟ Β :  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτικής 

Β1 Καβαλέτο (ιταλικό Capeleto) 12 Τεµ. 165,00 € 1.980,00 € 

Β2 Φωτιστικό σχεδιαστηρίου τύπου «ακρίδα» 10 Τεµ. 31,90 € 319,00 € 

Β3 
Επαγγελµατική πρέσα χαρακτικής, διαστάσεων 
97x75x55εκ. 

1 Τεµ. 1.930,00 € 1.930,00 € 

Β4 Ρολό τυπώµατος ξυλογραφίας 35-40 cm 3 Τεµ. 30,00 € 90,00 € 

Β5 Ρολό τυπώµατος καουτσούκ 20 cm 3 Τεµ. 60,00 € 180,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Β 4.499,00 € 

Φ.Π.Α.  ΠΑΚΕΤΟ Β 1.034,77 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Β  5.533,77 € 

ΠΑΚΕΤΟ Γ:  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου κοσµήµατος 

Γ1 Ηλεκτρικός χαράκτης µετάλλων 1 Τεµ. 20,79 € 20,79 € 

Γ2 Τουρµπουλέ βραχιολιών οβάλ µικρός 1 Τεµ. 26,01 € 26,01 € 

Γ3 Ηλεκτρονική ζυγαριά κοσµηµάτων 1 Τεµ. 70,00 € 70,00 € 
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Γ4 Σετ κοπτικών για ροδέλες 1 Τεµ. 295,00 € 295,00 € 

Γ5 Ultrasonic πλυντήριο µε υπερήχους 4lt ή ισοδύναµο 1 Τεµ. 650,00 € 650,00 € 

Γ6 Κυλινδράκι 4 περασµάτων 1 Τεµ. 145,00 € 145,00 € 

Γ7 Εξάρτηµα διαµόρφωσης βραχιολιών 1 Τεµ. 265,00 € 265,00 € 

Γ8 Ψαλίδι κοπής µετάλλου 1 Τεµ. 6,20 € 6,20 € 

Γ9 Κόφτης συρµάτων 1 Τεµ. 6,20 € 6,20 € 

Γ10 Βάση για τουράκια 10 Τεµ. 1,30 € 13,00 € 

Γ11 
Τουρ κρεµαστό OMEC 20000 rpm , 24000rpm ή 
ισοδύναµο 

10 Τεµ. 350,00 € 3.500,00 € 

Γ12 Λιµαδόρος 10 Τεµ. 8,00 € 80,00 € 

Γ13 Κύλινδρος χειρός χωρίς βάση 1 Τεµ. 1.200,00 € 1.200,00 € 

Γ14 Ψαλίδι καρµανιόλα 1 Τεµ. 130,00 € 130,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ 6.407,20 € 

ΦΠΑ  ΠΑΚΕΤΟ Γ 1.473,66 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΚΕΤΟ Γ 7.880,86 € 

ΠΑΚΕΤΟ ∆ :  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου φωτογραφίας 

∆1 Εκτυπωτής φωτογραφιών σκοτεινού θαλάµου 3 Τεµ. 176,00 € 528,00 € 

∆2 Χρονοδιακόπτες 3 Τεµ. 147,40 € 442,20 € 

∆3 Εκτυπωτής inject φωτογραφικός 1 Τεµ 404,80 € 404,80 € 

∆4 Σκάνερ φωτογραφικό 1 Τεµ 140,80 € 140,80 € 

∆5 
Τηλεσκοπικοί προβολείς φωτογραφείου µε πτερύγια και 
αυξοµειούµενο ύψος 

10 Τεµ 111,00 € 1.110,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ∆ 2.625,80 € 

Φ.Π.Α.  ΠΑΚΕΤΟ ∆ 603,93 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΚΕΤΟ ∆ 3.229,73 € 

ΠΑΚΕΤΟ Ε :  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου βιτρό 

Ε1 Κορδέλα Τ-ΙΙΙ ή ισοδύναµη 1 Τεµ. 890,00 € 890,00 € 

Ε2 ∆ιαµάντι κύκλων 1 Τεµ. 70,00 € 70,00 € 

Ε3 Τροχάκι για τον τροχό Βιτρό 20 Τεµ. 39,00 € 780,00 € 

Ε4 
Καµίνι υψηλών θερµοκρασιών & Κλίβανοι Ειδικών 
εφαρµογών 

1 Τεµ. 7.800,00 € 7.800,00 € 

Ε5 Τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναµο 8 Τεµ. 185,00 € 1.480,00 € 

Ε6 ∆ράπανο (τρυπάνι γυαλιού) κολονάτο (κοµπλέ) 1 Τεµ. 340,00 € 340,00 € 

Ε7 Κολλητήρι 80 W 6 Τεµ. 34,00 € 204,00 € 

Ε8 Κολλητήρι 100 W 6 Τεµ. 105,00 € 630,00 € 

Ε9 Κολλητήρι ηλεκτρονικό 1 Τεµ. 630,00 € 630,00 € 

Ε10 

Τροχός ηλεκτροκίνητος (τύπου RK-10PP 200W Shimpo ή 
ισοδύναµος) 

2 Τεµ. 920,00 € 1.840,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ε 14.664,00 € 

Φ.Π.Α.  ΠΑΚΕΤΟ Ε 3.372,72 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΚΕΤΟ Ε 18.036,72 € 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ :  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ψηφιδωτού 
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ΣΤ1 Τανάλιες µε διαµαντάκια για κοπή υαλοψηφίδας 4 Τεµ. 60,00 € 240,00 € 

ΣΤ2 Κόφτης (κεραµιδοσπάστης) 2 Τεµ. 20,00 € 40,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 280,00 € 

Φ.Π.Α.  ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 64,40 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 344,40 € 

ΠΑΚΕΤΟ Ζ:  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός αναψυκτηρίου 

Ζ1 
Ψυγείο ανοξείδωτο διαστάσεων 180x70x90 (ΜxΠxΥ), 

τρίπορτο, µε τη µηχανή του 
2 Τεµ. 1.210,00 € 2.420,00 € 

Ζ2 
Ψυγείο –βιτρίνα αναψυκτικών όρθιο διαστάσεων 

80x80x200 (ΜxΠxΥ), µε τη µηχανή 
1 Τεµ. 774,40 € 774,40 € 

Ζ3 
Πάγκος ανοξείδωτος µε πορτάκια διαστάσεων 130x70x85 

(ΜxΠxΥ) 
2 Τεµ. 487,08 € 974,16 € 

Ζ4 
Πάγκος ανοξείδωτος µε πορτάκια διαστάσεων 110x70x85 

(ΜxΠxΥ) 
1 Τεµ. 629,15 € 629,15 € 

Ζ5 
Νεροχύτης ανοξείδωτος µε δύο γούρνες & πορτάκια, 

διαστάσεων 160x70x85 (ΜxΠxΥ), µε τα λοιπά 
εξαρτήµατα παροχών & αποχέτευσης 

1 Τεµ. 500,00 € 500,00 € 

Ζ6 
Νεροχύτης  µικρός ανοξείδωτος µε τα λοιπά εξαρτήµατα 

παροχών & αποχέτευσης και µπαταρία 
2 Τεµ. 161,71 € 323,42 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ζ 5.621,13 € 

Φ.Π.Α.  ΠΑΚΕΤΟ Ζ 1.292,86 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟ Ζ 6.913,99 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΩΝ Α έως Ζ 43.882,85 € 
Φ.Π.Α.   ΠΑΚΕΤΩΝ Α έως Ζ 10.093,06 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΚΕΤΩΝ Α έως Ζ 53.975,91 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς 

θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. 

� Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους 

τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα (Παράρτηµα Γ'). 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί.  

� Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms), να φέρει 

το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα ακόλουθα: 

� Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, 

καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό το 

� Κατά την εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην προκληθούν φθορές. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ο ανάδοχος προµηθευτής προκειµένου να αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει. 

� Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι καινούριος και αµεταχείριστος, σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EN -European Norms), να φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, θα ισχύουν και 

οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

� Ο µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τις συσκευές µε τα απαιτούµενα εγχειρίδια λειτουργίας µεταφρασµένα 

στα Ελληνικά, την εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα χρόνο από την εγκατάστασή τους ή όπως 

αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

� Οι εργασίες, τα υλικά, οι κάθε είδους συσκευές και µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα αυτό, θα 

πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τους κανονισµούς και να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελληνικά 

ή ∆ιεθνή, όπως αυτά ισχύουν, συµπληρωµένα ή και τροποποιηµένα.         
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

 
Α1 Ζυµωτήριο 1,2 KW 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Ζυµωτηρίο  το οποίο να παράγει  τουλάχιστον 200 kg πυλού την ώρα. Η κατασκευή του µηχανήµατος  θα είναι  
ανοξείδωτη,  µε τσατάλια και κοχλίες, κόφτη, δίσκο µε µεζούρα, αντλία µε λάδι και µανόµετρο πιέσεως. Το µηχάνηµα να  µπορεί να 
καθαριστεί εύκολα .  

Θα  φέρει το ειδικό σήµα της ΕΟΚ CE . 

Volt : 220 – 5HZ 
Ισχύς : 1,2KW 

∆ιάµετρος πηλού : περίπου 90mm 

Παραγωγή / ώρα : 200kg 

Ενδεικτικές Εξωτερικές ∆ιαστάσεις : 1200 X 500 X 600MM 
 

Α2 .Φιλιέρα 60Χ120 χιλ.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Φιλιέρα  µε γέφυρα ρυθµιζόµενη, µε λυόµενα πόδια για  διαµόρφωση του πηλού σε  φύλλα πάχους 10 εκατοστών,  µε 
ωφέλιµες διαστάσεις   60 x 120 ΜΜ.  

 

Α3. Μακαρονιέρα γραναζωτή µε εσωτερική διάµετρο 70 χιλ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

∆ιάµετρος εσωτερική 70mm µε 3 ροδέλες αλουµινίου έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να σχηµατίσετε ό,τι  σχήµα 
θέλετε, πηγαίνοντάς τα σε οποιοδήποτε µηχανουργείο. 
 

Α 4. Μίξερ, ύψους 50 χιλ, 1400 στρ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Αναδευτήρας σµάλτου και χυτού, χωρητικότητας 40kg. Η ιπποδύναµη του µίξερ να είναι  ½ του ίππου µε 1400στροφές. Το 
καθαρό ύψος είναι  τουλάχιστον 50mm και ο άξονας να φέρει  ειδική πλαστική προπέλα ασφαλείας 

 

Α5. Φούρνος στρογγυλός διαµέτρου 58 εκ.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Φούρνος στρόγγυλος διαµέτρου 58 εκ. εξοπλισµένος µε µικροεπεξεργαστές (Controllers). Ο έλεγχος να πραγµατοποιείται 
πλήρως αυτοµατοποιηµένα, σε 1 ή 3 ζώνες (πάνω, µέση, κάτω). Oι Controllers να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν 
τουλάχιστον 50 προγράµµατα, αποτελούµενα από 15 βήµατα (το κάθε πρόγραµµα). Ο προγραµµατισµός, η αποθήκευση και η 
επανάκληση των προγραµµάτων να  γίνεται πολύ εύκολα, Το  ψήσιµο όπως και η καµπύλη ψησίµατος πρέπει να είναι ακριβείς. 
 

Α6. Αερογράφος  

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Αερογράφος υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, διπλής ενεργείας, εσωτερικής µίξης. 
 Λειτουργία 15-50psi.  
Τροφοδοσία: Βαρύτητας.  

Φιαλίδιο 11,8ml.  
Μπορεί να πάρει βελόνες: 0.25, 0.38, 0.66mm (hairline up 1 1/2")   

 

Α7. Τροχοί ηλεκτροκίνητοι  

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Τροχός διαστάσεων περίπου 600*480 χιλ µε πεντάλ και ντίζα για χρήση µε το πόδι και δια χειρός. 

Περιέχει λεκάνη πλαστική για τη συσσώρευση των υπολειµµάτων λάσπης και νερού. 

Μοτέρ µονοφασικό ¼ hp µε αυξοµείωση στροφών από 0-210 ανά λεπτό. 
Κεφαλή 355 χιλ αλουµινίου 

Μεταλλικό περίβληµα τροχού. 

 

Α 8. Τορνέτα επιτραπέζια 

Τορνέτα επιτραπέζια αποτελούµενη από δύο µεταλλικούς δίσκους διαµέτρου περίπου  220 και 150 χιλ οι οποίοι ενώνονται 
µε ρουλεµάν και άξονα 32 χιλ. Στην επιφάνεια των δίσκων υπάρχουν χαραγµένες γραµµές.  
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ΠΑΚΕΤΟ Β 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

B 1. Καβαλέτο (ιταλικό Capeleto) 

Καβαλέτο βάρους περίπου 10 κιλών µε ύψος τελάρου περίπου  145 εκ από ξύλο οξιάς βερνικωµένο µε λάδι. 

 

Β2. Φωτιστικό  σχεδιαστηρίου τύπου «ακρίδα» 

Φωτιστικό επιτραπέζιο σχεδιαστηρίου από µέταλλο. Ρυθµιζόµενο µε ειδικό κλιπ αντί για βάση µε δυνατότητα στήριξης  
στην άκρη του γραφείου ή σε ράφι. 

Β3. Επαγγελµατική πρέσα χαρακτικής, διαστάσεων 97x75x55εκ. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 

Μέγεθος: 97x75x55εκ. 
Το µηχάνηµα να διαθέτει ένα ειδικό σύστηµα που ρυθµίζει την πίεση. 

Να διαθέτει ρόδα µε µειωτή (1:3) και να περιέχει  µεταλλική πλάκα. 

Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Φάρδος ρολό:  70 cm 

∆ιαµ.κάτω ρολό:  15 cm 

∆ιαµ.πάνω ρολό:  15 cm 

∆ιαµ.ρόδα:  85 cm 

Mεταλλική πλάκα:  71,5 x 125 x 0,5 cm 

 

 
Β4.Ρολό τυπώµατος ξυλογραφίας 35-40cm 

Ρολό τυπώµατος κατάλληλο για ξυλογραφία  

 

Β 5.Ρολό τυπώµατος καουτσούκ 20cm 

Μαλακό ρολό τυπώµατος από καουτσούκ, µε ξύλινη λαβή και πλάτος περίπου 40 cm. 

Κατάλληλο για εργασίες φοδραρίσµατος µουσαµά, εφαρµογής πίεσης σε επίπεδες µεγάλες επιφάνειες, κλπ. 
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ΠΑΚΕΤΟ Γ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
Γ1. Ηλεκτρικός χαράκτης µετάλλων 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Ηλεκτρικός Χαράκτης 230V/12V µε 16000rpm στροφές χωρίς φορτίο και να διαθέτει τουλάχιστον 11 διαµαντένιες µύτες χάραξης 
Ο χαράκτης να είναι κατάλληλος για γυαλί κεραµικά και µέταλλα. 
 

Γ2. Τουρµπουλέ βραχιολιών οβάλ µικρός 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Μεταλλικός κώνος (ατσάλι) επεξεργασίας µπρασελέ, µε λεία επιφάνεια και συνολικό µήκος περίπου 20.0cm 
 
Γ3. Ηλεκτρονική ζυγαριά κοσµηµάτων 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Ζυγαριά κοσµηµάτων  300 γραµµαρίων  µε διακριτική δυνατότητα 0,1γρ, φορητού τύπου (µπαταρίας). Οι διαστάσεις της επιφάνειας 
ζύγισης να είναι τουλάχιστον  105mm x 75mm. 
 
Γ4. Σετ κοπτικών για ροδέλες 

Σετ κοπτικά από ατσάλι (σαν διακορευτής µετάλλου) για κοπή ροδελών στο µέταλλο µε διαστάσεις από 15-25mm 
 
Γ5. Ultrasonic  πλυντήριο µε υπερήχους4 λτ ή ισοδύναµο 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Πλυντήριο υπερήχων που  χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των nozzles της κεφαλής των µελανοδοχείων injet. 
Να διαθέτει: 
1. Ρυθµιζόµενο χρόνο απο 2-30 min 
2. Ρυθµιζόµενη ένταση υπερήχων 
3. Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία 0-99 
4. Χωριτικότητα δοχείου≥ 4 λίτρα 
5. Τροφοδοσία 230 V 
6. Ισχύς  τουλάχιστον 500 Watt 
 
 

Γ6. Κυλινδράκι 4 περασµάτων 

Κυλινδράκι χειροκίνητο για τη διαµόρφωση πλάκας µετάλλου από απλή σε κυµατιστή.  
 
Γ7. Εξάρτηµα διαµόρφωσης βραχιολιών 

Μεταλλικός οδηγός που περιστρέφει την µεταλλική πλάκα και τη γυρνάει σε βραχιόλια. 
 
 
Γ8 Ψαλίδι κοπής µετάλλου 

 Το  ψαλίδι για την κοπή σχεδίων από πολύτιµα µέταλλα (χρυσό, ασήµι κλπ) και φύλλα 
βασικών µετάλλων (χαλκός, ορείχαλκος κλπ). 
∆υνατότητα κοπής  σκληρού  µέταλλου  πάχους ≥0.9mm και µαλακού µέταλλου ≥1.3mm. 
 
Γ9 Κόφτης συρµάτων 

Κόφτης συρµάτων για λεπτά και µέτρια σύρµατα, µάκρος≥ 120 χιλιοστά.  
 
Γ 10. Βάση για τουράκια  
 Βάση για τα προς προµήθεια τουράκια 
 
 
Γ 11 Τουρ κρεµαστό OMEC 20000 rpm , 24000rpm ή ισοδύναµο 

Ηλεκτρικό µηχάνηµα   µε υποδοχή για διάφορα αναλώσιµα εργαλεία όπως τρυπανάκια, βουρτσάκια, φρεζάκια κτλ. µε 
ποδοκίνηση.  
 
Γ 12. Λιµαδόρος 

Ξύλινο εξάρτηµα που πιάνει στο τραπέζι µε µεταλλική µόρσα για να διευκολύνει στο κόψιµο µε µεταλλική σέγα. 
 
Γ 13 Κύλινδρος χειρός  
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Κυλινδράκι χειρός για ελάσµατα και σύρµα.  

 

Γ 14.Ψαλίδι καρµανιόλα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

 Ελάχιστο  πάχος κοπής λαµαρίνας 0,5mm  

Μήκος κοπής ≥1050 mm  

∆ιαστάσεις τραπεζιού≥ 600χ1300 mm  

Μήκος οπίσθιου οδηγού≥ 600 mm 

Μηχανική συγκράτηση λαµαρίνας µε χειροκινητο µοχλο 

.Οπίσθιος οδηγός µήκους κοπής λαµαρίνας ρυθµιζόµενος µε χειροκίνητο βολάν και οδοντωτού 

 κανόνος.Κανόνας µετρήσεως σε χιλιοστόµετρα. 

Χρωµιοµένη γωνία µεγάλων διαστάσεων. 

Μοχλός καταπέλτου χρωµιοµένος και ρυθµιζόµενος στο απαιτούµενο µήκος. 

C.E Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

Τραπέζι βαρέως τύπου χυτοσιδηράς κατασκευής. 
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ΠΑΚΕΤΟ ∆ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
∆1. Εκτυπωτής φωτογραφιών σκοτεινού θαλάµου 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Πρόκειται για συσκευή µεγέθυνσης αρνητικών σε φωτογραφικό χαρτί.   
Να διαθέτει Φακό  τουλάχιστον 180 χιλιοστών και διάφραγµα από  4,5 - 32  
Αποτελείται από:  
- Φωτεινή πηγή   
- Οπτικό σύστηµα  
- Θήκη για την τοποθέτηση του αρνητικού  
- Φακό που προβάλει τη φωτισµένη εικόνα του αρνητικού  
- Επίπεδη βάση 
Να µπορεί να τυπώσει φωτογραφίες 30x40 
O φορέας αρνητικών να είναι µεταλλικός και να µπορεί να δεχτεί φιλµ 35 mm 
 
 
∆2.  Χρονοδιακόπτης 

Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης  µε φωτεινή ένδειξη του χρόνου 
 
 
∆ 3.  Εκτυπωτής inject φωτογραφικός 

Τεχνολογία 

Ανάλυση εκτύπωσης Μέγιστη ανάλυση τουλάχιστον 5.760 x 1.440 DPI 

 
Εκτύπωση 

Ταχύτητα εκτύπωσης 
Τουλάχιστον 16 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωµο (plain paper Τουλάχιστον 75 g/m²), 
Τουλάχιστον 16 Σελίδες / λεπτό Χρώµα (plain paper Τουλάχιστον 75 g/m²), Μέγιστη 
ταχύτητα 45 ∆ευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo  Μέγιστη ταχύτητα 16 sec/A1  

Χρώµατα Τουλάχιστον 4 

Προδιαγραφές χαρτιού και αισθητήρες 

Τύποι χαρτιού 
A3+, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), 
Letter, Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 
x 148 mm, 0.672916666667, Ορίζεται από τον χρήστη 

Επεξεργασία µέσων CD / DVD 

Γενικά 

Συµβατά λειτουργικά συστήµατα 
Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 
x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 

Συνδέσεις USB, WiFi 

Ασφάλεια WLAN Κατ ελάχιστο WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) 

Τροφοδοσία ρεύµατος 240V 

Παραδοτέος εξοπλισµός 
Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύµατος, Οδηγίες τοποθέτησης, Λογισµικό (CD), 
Οδηγίες δικτύου Wi-Fi 

 

∆ 4.   Scanner φωτογραφικό 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Τύπος Σαρωτή :Επίπεδος   
OCR :Ελληνικό   
Λειτουργικό Σύστηµα :Mac OS 10.2.8 or higher  Windows 2000  Windows Vista  Windows XP   
Συνδεσιµότητα : τουλάχιστον 1xUSB 2.0  
Σάρωση 
Ανάλυση :τουλάχιστον 6400 x 9600 dpi   
∆ιαστάσεις σάρωσης :τουλάχιστον  216 x 279 mm   
Αυτόµατος τροφοδότης χαρτιού 
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∆ 5.   Τηλεσκοπικοί  προβολείς  φωτογραφείου µε πτερύγια και αυξοµειούµενο ύψος 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

ΚΙΤ  Φωτιστικών συνεχόµενης ροής, µε ON / OFF, ροοστάτη και ασφάλεια στον διακόπτη, πτερύγια και γείωση. Το καλώδιο 
ρεύµατος τουλάχιστον  4,5µ. 
Θερµοκρασία χρώµατος :περίπου  3200 Κ 
Το Kit περιλαµβάνει: 
2  φωτιστικά  

2  τρίποδές ύψους περίπου 3,00m 
1  βαλίτσα µεταφοράς µε ρόδες 
1  θήκη µεταφοράς τριπόδων 
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ΠΑΚΕΤΟ Ε 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΤΡΩ 

 
 
Ε 1.   Κορδέλα Τ-ΙΙΙ ή ισοδύναµη 

Κορδέλα τύπου TAURUS III ή ισοδύναµη 220V στρογγυλή, µε δυνατότητα να  αποσπάται από την βάση και ανακύκλωση 
νερού. 
 
Ε 2.   ∆ιαµάντι κύκλων  

∆ιαµάντι κοπής γυαλιών σε στρόγγυλη µορφή διαµέτρου 6cm εως 60cm. 
Με βεντούζα για σταθερότητα και περιστρεφόµενο χερούλι. Μπρούντζινος άξονας. 
 
Ε 3.   Τροχάκι για τον τροχό Βιτρώ 

Τροχάκια ανταλλακτικά για τον προς προµήθεια τροχό µε δυνατότητα Standard τρόχισµα,  Super Power τρόχισµα και 
τρόχισµα καθρέπτου µε διαµέτρους  6χιλ. , 19χιλ. , 25χιλ. 
 
Ε 4.   Καµίνι υψηλών θερµοκρασιών & Κλίβανοι Ειδικών εφαρµογών 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Είδος Καµινιού: Μπαούλο, (Top Load)  
Εσωτερικές ∆ιαστάσεις: 120 cm πλάτος Χ 100 cm µήκος Χ 40 cm ύψος 
Χωρητικότητα: 0,500 m3 
Επιφάνεια: 1,20 m2 
Ισχύς: 12 KW   
Τάση: Τριφασικό (380Volts) 
ΘερµοκρασίαΛειτουργίας: 900οC 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
Σκελετός: Ο σκελετός του φούρνου να  αποτελείται από σιδηρογωνιές  ενισχυµένες. 

Η εξωτερική επένδυση είναι από χαλυβδόφυλλα βαµµένα µε ειδικό για τα καµίνια 
σφυρήλατο χρώµα. 
 

Θερµοµόνωση:  Η µόνωση του δαπέδου αποτελείται από ειδικά για το ψήσιµο του γυαλιού  πυρότουβλα, 
υψηλής µονωτικής ικανότητας (ανθεκτικότητας τουλάχιστον 1300°C).   
 

Σύστηµα Υπέρυθρης 
Ακτινοβολίας: 

Το καµίνι φέρει σύστηµα θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας  Το σύστηµα αυτό 
αποτελείται  από αντιστάσεις θερµικής αντοχής τουλάχιστον 1300°C που εκπέµπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία  θερµικής αντοχής  τουλάχιστον 1000 °C.   
 

Μικροεπεξεργαστής: Το καµίνι είναι εξοπλισµένο µε εξελιγµένο, εύχρηστο και πρακτικό µικροεπεξεργαστή.  
Ηλεκτρικός Πίνακας: Ο ηλεκτρικός πίνακας φέρει τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες, τους διακόπτες και 

τα ρελέ ισχύος για την σύνδεση του καµινιού µε την παροχή  ηλεκτρικού  ρεύµατος. 
 

  

 
Ε 5.   Τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναµος 

Ο τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναµος θα έχει  επιφάνεια εργασίας από 250 έως 280x220 έως 250 χιλ. και 
απόδοση τουλάχιστον 100W στις 280 στροφές /λεπτό. Ο τροχός να έχει αυτόµατο ψεκασµό και προστασία υπερθέρµανσης. Η 
κεφαλή του να  είναι περίπου 25χιλ. 
 
Ε 6.  ∆ράπανο (τρυπάνι γυαλιού) κολονάτο (κοµπλέ) 

∆ράπανο κολωνάτο µε 3 επιλογές ταχύτητας το οποίο στο κάτω µέρος έχει πλαστική λεκάνη ανακύκλωσης νερού και 
περιέχει αντλία ανακύκλωσης. Υπάρχει κεφαλή µε δυνατότητα εσωτερικής ψύξης καθώς και δυνατότητα επιλογής κεφαλής από 
3χιλ. έως 80χιλ. .Το  ταυ για την ψύξη της κεφαλής είναι νικελένιο. 
 

Ε 7.   Κολλητήρι 80 W 

Κολλητήρι 80W -220V µε λαµπάκι λειτουργίας, µαλακό καλώδιο και  µύτη µακράς διάρκειας. Ανώτατη θερµοκρασία 700 
oC  
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Ε 8.   Κολλητήρι 100 W 

Κολλητήρι 100W-220V µε µαλακό καλώδιο, προστασία υπερθέρµανσης και θερµοστάτη λειτουργίας. 

 

Ε 9.   Κολλητήρι ηλεκτρονικό 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Ηλεκτρικό κολλητήρι µε LCD Display και ρυθµιζόµενη θερµοκρασία. Ενσωµατωµένη CPU και τα πλήκτρα που βρίσκονται 
στη λαβή του αναλαµβάνουν τον έλεγχο της θερµοκρασίας. ∆ιαθέτει κεραµική αντίσταση. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  
Input voltage:220V 

Working voltage:5V 

Power: τουλάχιστον 110W 

Temperature:220�~430� 

 

Ε 10.  Τροχός ηλεκτροκίνητος (τύπου RK-10PP 200W Shimpo ή ισοδύναµος) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 

Τροχός µε  ευαισθησία στην αυξοµείωση και σταθερότητα της ταχύτητας.  

Είναι µονοφασικός µε ισχύ 200W τουλάχιστον 

Το πετάλι  µετακοµίζεται διάφορες θέσεις.  

Ισχύς : ¼ του ίππου 

Volt : 220 – 240 50HZ 

Αυξοµειωτής : 0 – 210 / min 

Πανωτρόχι : από αλουµίνιο µε ρίγες 

∆ιάµετρος Πανωτροχίου : 300mm 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις τροχού : από 500Χ 450 Χ 450 (ύψος) mm έως 580 Χ 500 Χ 500(ύψος) 

Πάνω στο µηχάνηµα αναγράφεται το ειδικό σήµα της ΕΟΚ, CE RK – 10PP 
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ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ 
 
ΣΤ1.  Τανάλια µε διαµαντάκια για κοπή υαλοψηφίδας 

 

Πένσα µε ρυθµιζόµενα  διαµαντάκια για υαλοψηφίδα και ατσάλινο ελατήριο. Ο σκελετός ναι είναι από αλουµινίου 

 

 

ΣΤ2.  Κόφτης (κεραµιδοσπάστης) 

 

Μεταλλική πένσα κοπής τύπου V ηµιστρόγγυλη για να έχουµε ορατότητα από τη µια µεριά της κοπής. Χρησιµοποιείτε για µάρµαρο 
και κεραµικών ψηφίδων. 
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ΠΑΚΕΤΟ Ζ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 
 
Ζ1.  Ψυγείο ανοξείδωτο διαστάσεων 180x70x90 (ΜxΠxΥ), τρίποντο, µε τη µηχανή του 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Ψυγείο  µε τρεις πόρτες 180x70xX85, ισχύος τουλάχιστον 350 W και συµπιεστή τουλάχιστον  3/8 HP,  
κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. 
• Μόνωση µε οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5cm  
• Πόρτες µε µεντεσέδες επαναφοράς , µαγνητικά λάστιχα , inox λαβές , δυνατότητα τοποθέτησης λεκανών  
• Σχάρες πλαστικοποιηµένες ρυθµιζόµενες καθ ύψος και οδηγούς inox για να στηρίζονται οι λεκάνες  
• Πόδια ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα από 10 mm εώς 130mm µε PVC στο εσωτερικό τους.  
• Θερµοστάτης – θερµόµετρο ηλεκτρονικό  

• αυτόµατη απόψυξη , σύστηµα αποχέτευσης µε εξατµιστή νερού 
 Φρέον οικολογικό 
Ψύξη βεβιασµένης κυκλοφορίας 

 
Ζ2.  Ψυγείο –βιτρίνα αναψυκτικών όρθιο διαστάσεων 80x80x200 (ΜxΠxΥ), µε τη µηχανή του 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Εξατµιστής πλάτης µε βοήθεια αέρα 
Φωτιζόµενη µετώπη 
Εσωτερικός φωτισµός 
Εγγύηση:1 χρόνος εγγύηση 
Πιστοποίηση:CE 
Χωρητικότητα: τουλάχιστον 500lt 
Έυρος Θερµοκρασίας:+2...+8 °C 
Ισχύς:420 W 
Τάση:230 V 
Ράφια:5 
 
Ζ3.  Πάγκος ανοξείδωτος µε πορτάκια διαστάσεων 130x70x85 (ΜxΠxΥ) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Ερµάριο inox µε συρόµενες πόρτες  από ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,8mm, πόδια 
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα από 10  εώς 130mm και δυνατότητα τοποθέτησης συρτάριου 
 
 
Ζ4.  Πάγκος ανοξείδωτος µε πορτάκια διαστάσεων 110x70x85 (ΜxΠxΥ) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον : 
Ερµάριο inox µε συρόµενες πόρτες  από ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 304 πάχους τουλάχιστον 0,8mm, πόδια 
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενα από 10  εώς 130mm και δυνατότητα τοποθέτησης συρτάριου 
 
 
Ζ5.  Νεροχύτης ανοξείδωτος µε δύο γούρνες & πορτάκια, διαστάσεων 160x70x85 (ΜxΠxΥ), µε τα 
λοιπά εξαρτήµατα παροχών & αποχέτευσης 
ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 50x50x30 

 µε 2 λεκάνες δεξιά ή αριστερά     από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

 
Ζ 6.  Νεροχύτης µπαρ µικρός ανοξείδωτος µε τα λοιπά εξαρτήµατα παροχών & αποχέτευσης και 
µπαταρία 
 
Νεροχύτης κατάλληλος για κουζίνα, µπάρ , συνοδευόµενος µε όλα τα εξαρτήµατα αποχέτευσης, ύδρευσης 
συµπεριλαµβανοµένης και της µπαταρίας τριπλής ενέργειας (ζεστό - κρύο) σε πλήρη λειτουργία µε τις 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Περιλαµβάνεται όλα τα υλικά και µικρούλικα καθώς και η εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Όλα τα είδη θα τοποθετηθούν στο χώρο του κτιρίου Βέτλανς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ……………………/2014 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ   του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 

 

Στην Νάουσα, σήµερα την………………………………………2012, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

…………………………., οδός ∆ηµαρχίας αρ.30, µεταξύ αφενός του ∆ήµου ……………………… νοµίµως 

εκπροσωπούµενος από το κ…………………………… µε την ιδιότητά του ως ∆ήµαρχος και θα καλείται στο 

εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της εταιρείας «………………………………..», µε αριθµό φορολογικού µητρώου 

………………….., ∆.Ο.Υ. …………………….. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ………………………….. Α∆Τ ΑΕ …………………, 

σύµφωνα µε το ΦΕΚ ……………………… τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής "Προµηθευτής",  συµφωνήθηκαν και 

έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με βάση την µε αριθµό 01/2014  διακήρυξη προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, ενδεικτικού προϋπολογισµού ……………………….. Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23%), για 

την προµήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισµού ……………………………………. του δήµου 

………………………………………………………………………» 

Η προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, και αφορούν το 

πακέτο ειδών …………(κωδικοί ……………..) που κατακυρώθηκε µε την Απόφαση µε αριθµό ………../2014 του……………………….. 

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προµηθευτή και ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την προµήθεια 

του εξοπλισµού µε τα είδη του πακέτου των ειδών όπως και τη µεταφορά και εγκατάσταση των ειδών στο κτίριο της 

ΒΕΤΛΑΝΣ  µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

 

Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση 

1.1 Η σύµβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης 01/2014 του διαγωνισµού και την µε αριθµό πρωτ.**/13 

προσφορά του προµηθευτή που κατακυρώθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµό **/13 Απόφασης ……………………………….. 

……. 

1.2 Τα κείµενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήµατα, θεωρούνται αναπόσπαστα 

µέρη της παρούσας σύµβασης και αποτελούν µε αυτήν ενιαίο σύνολο. 

1.3 Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση 

που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η 

παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονοµική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές 

2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιµές µονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται 

στο συνηµµένο σε αυτή τη σύµβαση παράρτηµα A΄. 

2.2 Όλα τα προς προµήθεια είδη θα τοποθετηθούν στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ 
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2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προµηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από αυτή τη σύµβαση, ανέρχεται σε …………………………ευρώ πλέον ΦΠΑ ………………………………ευρώ. 

 

Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές 

3.1 Τα είδη που θα προµηθεύσει ο Προµηθευτής θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου 

…………………………………………. 

3.2 Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Σε 

περίπτωση διαφορών µεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, 

υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση. 

 

Άρθρο 4 - Προθεσµίες 

4.1 Η προθεσµία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προµηθευτής για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του είναι η 

άφιξη των ειδών εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της παρούσης σύµβασης. 

Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την άφιξη των ειδών στο κτίριο της ΒΕΤΛΑΝΣ. 

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσµίες, επιβάλλονται στον Προµηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από 

το άρθρο 27  της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες 

παράδοσης και ο εξοπλισµός ή υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους τότε ο ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 33 της Υπουργικής 11389/8-3-1993: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου προβλεπόµενου, 

από το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

4.3. Ο Προµηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον 10 εργάσιµες µέρες 

προ της φόρτωσης των ειδών προκειµένου να ετοιµασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη. 

 

Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει, από την Επιτροπή Παραλαβής που συνεστήθη µε την υπ. 

……./2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.. 

 Η αποστολή και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει µε ευθύνη του προµηθευτή. 

5.2 Ο Προµηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει µέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

τους. 

 

Άρθρο 6 - Πληρωµές – κρατήσεις 

6.1 Η δαπάνη της σύµβασης έχει εγγραφεί και χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 008/8 µε κωδικό ……………….. Το έργο 

χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013  µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς 

πόρους. 
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6.2 Οι πληρωµές στον Προµηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που χρηµατοδοτούνται από τον 

Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Με κάθε πληρωµή θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 

κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων 

Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα 

γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 

λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν 

τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

6.4 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον προµηθευτή θα γίνει ως εξής: 

6.4.1 Με εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

εξοπλισµού. 

6.5 Για την πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει µε ευθύνη του, στην Οικονοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, τα παρακάτω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 της 

∆ιακήρυξης. 

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής 

6.5.2 Πρωτότυπο τιµολόγιο πώλησης 

6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και του ενηµερωτικού υλικού. 

6.5.4 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 

 

Άρθρο 7- Λοιποί όροι 

 

7.1 Ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή 

προβληµάτων, δωρεάν για 2 έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαµβάνει την 

ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για 5 έτη από την οριστική παραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους 

της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. 

7.2 Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το 

κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από 

τα αρµόδια δικαστήρια του Νοµού της έδρας του δήµου. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

7.3  Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον Προµηθευτή εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µε στοιχεία Νο…………………, ποσού…………. €, 

ηµεροµηνία έκδοσης………………….. της Τράπεζας………………………………. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

αποδεσµεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 της υπουργ.απόφασης 11389/93. 

7.4 Επιτρέπονται τροποποιήσεις της σύµβασης στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας και υπό τον όρο ότι αυτές δεν 

αλλοιώνουν το προκηρυσσόµενο αντικείµενο. 
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7.5 Το κείµενο της παρούσας σύµβασης αφού αναγνώσθηκε και συµφωνήθηκε, υπογράφεται νόµιµα και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προµηθευτής 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 
 
 
 Για το ∆ήµο ……………………………………………..                     Για τον Προµηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

Ονοµασία Τράπεζας .......................................  

Κατάστηµα  ........................................ 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης ......................  

ΕΥΡΩ .............................................  

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    υπ'    αριθµόν     ...................................................     για 

ΕΥΡΩ ...................................................  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι      του      ποσού      των      ΕΥΡΩ       ...............................................        (και      ολογράφως) 

 .........................................................................  υπέρ της Εταιρείας 

 .................................................................................................. ,   οδός ..................................................... , 

αριθµός ..................... , ΤΚ ................................(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την 

συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της 

 ........................................      για την     προµήθεια     αντικειµένων     µε     κωδικούς 

 .....................................................................        σύµφωνα       µε       την       υπ'       αριθ. 

 .............................................. ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 

εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και 

µας βαρύνει. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................................................................................  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 

∆ιακήρυξη. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονοµασία Τράπεζας .......................................  

Κατάστηµα  ........................................ 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ - τηλ-FAX) 

Προς: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ'  αριθµόν   ..................................................   για 

ΕΥΡΩ ...................................................  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .....................  (και ολογράφως) ..................................... στο οποίο και µόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας 

 ......................................................................... ,     οδός ...................................................... ,     αριθµός 

 .................. , ΤΚ .................................  (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

 .......................................  , (2)  ............................................... , κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την 

καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της µε αριθµό 

 ................... σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια αντικειµένων µε κωδικούς 

 ........................................... (αριθµός διακήρυξης ............. / ....... ) προς κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Νάουσας 

και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  ....................................................  

ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και 

µας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια 

άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης .......................  

ΕΥΡΩ .............................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Πακέτο Α: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου κεραµικής 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Α  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

Α1 
Ζυµωτήριο (τύπου OMG Ιταλίας HWP90 

ή ισοδύναµο) 1,2 KW 
1 τεµάχιο     

Α2 
Φιλιέρα Ελληνικής κατασκευής 60Χ120 

χιλ. µε γρανάζια 
1 τεµάχιο     

Α3 
Μακαρονιέρα γραναζωτή µε εσωτερική 

διάµετρο 70 χιλ 
1 τεµάχιο     

Α4 Μίξερ, ύψους 50 χιλ, 1400 στρ. 1 τεµάχιο     

Α5 

Φούρνος στρογγυλός διαµέτρου 58 εκ. 

(τύπου ΜΚ 0,182 ή ισοδύναµος), ισχύος 

10Τ 

1 τεµάχιο     

Α6 Αερογράφος 1 τεµάχιο     

Α7 Τροχοί ηλεκτροκίνητοι  2 τεµάχιο     

 Α8 Τορνέττα επιτραπέζια 10 τεµάχιο     

 
 

 Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

                 Ο προσφέρων  

             

 

                     

            (σφραγίδα + υπογραφή) 

 

 



43 
 

Πακέτο Β: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ζωγραφικής- χαρακτικής 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

Β1 Καβαλέτο (ιταλικό Capeleto) 12 τεµάχιο     

Β2 Φωτιστικό σχεδιαστηρίου τύπου «ακρίδα» 10 τεµάχιο     

Β3 
Επαγγελµατική πρέσα χαρακτικής, 

διαστάσεων 97x75x55εκ. 
1 τεµάχιο     

Β4 Ρολό τυπώµατος ξυλογραφίας 35-40 cm 3 τεµάχιο     

Β5 Ρολό τυπώµατος καουτσούκ 20 cm 3 τεµάχιο     

     Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

 

 

                 Ο προσφέρων  

             

 

                     

            (σφραγίδα + υπογραφή) 
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Πακέτο Γ: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου κοσµήµατος 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Γ  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

Γ1 Ηλεκτρικός χαράκτης µετάλλων 1 τεµάχιο     

Γ2 Τουρµπουλέ βραχιολιών οβάλ µικρός 1 τεµάχιο     

Γ3 Ηλεκτρονική ζυγαριά κοσµηµάτων 1 τεµάχιο     

Γ4 Σετ κοπτικών για ροδέλες 1 τεµάχιο     

Γ5 
Ultrasonic πλυντήριο µε υπερήχους 4lt ή 

ισοδύναµο 
1 

τεµάχιο 
    

Γ6 Κυλινδράκι 4 περασµάτων 1 τεµάχιο     

Γ7 Εξάρτηµα διαµόρφωσης βραχιολιών 1 τεµάχιο     

Γ8 Ψαλίδι κοπής µετάλλου 1 τεµάχιο     

Γ9 Κόφτης συρµάτων 1 τεµάχιο     

Γ10 Βάση για τουράκια 10 τεµάχιο     

Γ11 
Τουρ κρεµαστό OMEC 20000 rpm , 

24000rpm ή ισοδύναµο 
10 τεµάχιο     

Γ12 Λιµαδόρος 10 τεµάχιο     

Γ13 Κύλινδρος χειρός χωρίς βάση 1 τεµάχιο     

Γ14 Ψαλίδι καρµανιόλα 1 τεµάχιο     

     Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

                 Ο προσφέρων        

                     

            (σφραγίδα + υπογραφή) 
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Πακέτο ∆: :  Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου φωτογραφίας 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

∆1 
Εκτυπωτής φωτογραφιών σκοτεινού 

θαλάµου 
3 τεµάχιο     

∆2 Χρονοδιακόπτες 3 τεµάχιο     

∆3 Εκτυπωτής inject φωτογραφικός 1 τεµάχιο     

∆4 Σκάνερ φωτογραφικό 1 τεµάχιο     

∆5 
Τηλεσκοπικοί προβολείς φωτογραφείου µε 

πτερύγια και αυξοµειούµενο ύψος 
10 τεµάχιο     

     Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

 

 

                 Ο προσφέρων  

             

 

                     

            (σφραγίδα + υπογραφή) 
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Πακέτο Ε: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου βιτρώ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

Ε1 Κορδέλα Τ-ΙΙΙ ή ισοδύναµη 1 τεµάχιο     

Ε2 ∆ιαµάντι κύκλων 1 τεµάχιο     

Ε3 Τροχάκι για τον τροχό Βιτρώ 20 τεµάχιο     

Ε4 
Καµίνι υψηλών θερµοκρασιών & Κλίβανοι 

Ειδικών εφαρµογών 
1 τεµάχιο     

Ε5 Τροχός τύπου Kristal 2000s ή ισοδύναµο 8 τεµάχιο     

Ε6 
∆ράπανο (τρυπάνι γυαλιού) κολονάτο 

(κοµπλέ) 
1 

τεµάχιο 
    

Ε7 Κολλητήρι 80 W 6 
τεµάχιο 

    

Ε8 Κολλητήρι 100 W 6 
τεµάχιο 

    

Ε9 Κολλητήρι ηλεκτρονικό 1 
τεµάχιο 

    

Ε10 

Τροχός ηλεκτροκίνητος (τύπου RK-10PP 

200W Shimpo ή ισοδύναµος) 
2 

τεµάχιο 
 

   

    Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

                 Ο προσφέρων  

                     

                             

            (σφραγίδα + υπογραφή) 
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Πακέτο ΣΤ: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός εργαστηρίου ψηφιδωτού 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

ΣΤ1 
Τανάλιες µε διαµαντάκια για κοπή 

υαλοψηφίδας 
4 τεµάχιο     

ΣΤ2 Κόφτης (κεραµιδοσπάστης) 2 τεµάχιο     

    Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

 

                 Ο προσφέρων  

             

 

                     

            (σφραγίδα + υπογραφή) 
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Πακέτο Ζ: Ειδικός επαγγελµατικός εξοπλισµός αναψυκτηρίου 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

α/α 

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Β  

 Ποσότητα 

Μονάδα 

µέτρησης 

Τιµή Μονάδας (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 

Προϋπολογισµός (ΣΠ)  

ΣΠ =(3)x(5) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ (23%) 

Συνολικός 

Προυπολογισµός  

ΣΠ =(6)+(7) µε ΦΠΑ 

Ζ1 

Ψυγείο ανοξείδωτο διαστάσεων 

180x70x90 (ΜxΠxΥ), τρίπορτο, µε τη 

µηχανή του 

2 τεµάχιο     

Ζ2 

Ψυγείο –βιτρίνα αναψυκτικών όρθιο 

διαστάσεων 80x80x200 (ΜxΠxΥ), µε τη 

µηχανή 

1 τεµάχιο     

Ζ3 
Πάγκος ανοξείδωτος µε πορτάκια 

διαστάσεων 130x70x85 (ΜxΠxΥ) 
2 

τεµάχιο 
    

Ζ4 
Πάγκος ανοξείδωτος µε πορτάκια 

διαστάσεων 110x70x85 (ΜxΠxΥ) 
1 

τεµάχιο 
    

Ζ5 

Νεροχύτης ανοξείδωτος µε δύο γούρνες & 

πορτάκια, διαστάσεων 160x70x85 

(ΜxΠxΥ), µε τα λοιπά εξαρτήµατα 

παροχών & αποχέτευσης 

1 

τεµάχιο 

    

Ζ6 

Νεροχύτης  µικρός ανοξείδωτος µε τα 

λοιπά εξαρτήµατα παροχών & 

αποχέτευσης και µπαταρία 

2 

τεµάχιο 
    

    Σύνολο     

 
 

 Σύνολο ολογράφως:    

 

                 Ο προσφέρων  

            

 

                     

            (σφραγίδα + υπογραφή) 



49 
 

 
 
 
 
 
 
 

Νάουσα  20-01-2014 
(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Ν. 
 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕΛΛΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΕ Β ΒΑΘΜΟ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η/Μ 
 
 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

ΜΕ Γ ΒΑΘΜΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


