
ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών    

       

Αριθµός Μελέτης: 31/2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

∆ΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ιεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. 

Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι 

Τηλ. : 213 2023975 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

44.250,00€ 

(µε Φ.Π.Α. 23%) 

 

  

 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια επίπλων και σκευών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

,των υπηρεσιών  του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία επιβάρυνση για το ∆ήµο. 

Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, η φορτοεκφόρτωση - µεταφορά και θέση σε λειτουργία σε 

σηµείο που θα υποδείξει  ο ∆ήµος .  

 Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι 

περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων. 

 Το κόστος της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των  44.250,00€ µαζί µε το ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τους κατωτέρω Κ.Α του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014  

 Κ.Α.: 10.7133 « Προµήθεια επίπλων και σκευών » ποσό 40.000,00€  

 Κ.Α.: 15.7133 « Προµήθεια επίπλων και σκευών » ποσό 2.000,00€  

Κ.Α.: 20.7133 « Προµήθεια επίπλων και σκευών » ποσό 2.000,00€  

Κ.Α.: 45.7133 « Προµήθεια επίπλων και σκευών » ποσό 250,00€   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.  

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

    ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

          ΚΑΤΑΠΟ∆Η ΕΛ. 

Τοπογράφος Μη/κος ΕΜΠ 

            Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ     

      ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

   ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ Μ. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                  

                                                                                            
 

 
 
 
 

                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                        

ΤΜΗΜΑ      : Μελετών 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 213 2023975 

FAX            : 213 2023983 

 
                    

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Άρθρο  1- Καρέκλα γραφείου       
Καρέκλα γραφείου,χρώµατος µαύρο, µπλε ή γκρι,µε µπράτσα,δυνατότητα ανάκλισης 

πλάτης,αυξοµείωσης ύψους καθίσµατος και ροδάκια κίνησης βάσης.∆ιαστάση καθίσµατος 

0,53µ χ 0,50µ τουλάχιστον.∆ιάσταση πλάτης 0,54µ χ 0,78µ τουλάχιστον. 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   81,30 €. 
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Άρθρο  2- Καρέκλα κοινού         
Καρέκλα κοινού, χρώµατος µαύρο, µπλε ή γκρι,µεταλλικό σκελετό.∆ιάσταση καθίσµατος 

0,45µ χ 0,50µ τουλάχιστον. ∆ιάσταση πλάτης 0,50µ χ 0,45µ τουλάχιστον. 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   49,10 €. 
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Άρθρο  3- Υποπόδια γραφείου       
 Υποπόδια γραφείου χρώµατος µαύρο ή γκρι µεταλλικού σκελετού  

Τιµή µονάδος  Τεµ :   26,43 €. 
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Άρθρο  4- «ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ» ΡΟΥΧΩΝ      
Καλόγεροι ρούχων ,µε µεταλλικό σκελετό, τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων,χρώµατος 

µαύρου ή γκρι. 
Τιµή µονάδος  Τεµ :   40,65 €. 
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
Άρθρο  5- Γραφείο µελαµίνη 1,20µ χ 0,80µ 
Γραφείο µελαµίνη  Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 1,20µ χ 0,80µ. 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   260,16 €. 
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
Άρθρο  6- Γραφείο µελαµίνη 1,60µ χ 0,80µ και γωνία 0,90µ       
Γραφείο µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 1,60µ χ 0,80µ µε δεξιά γωνία 0,90µ 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   400,00 €. 
(Ολογράφως) :  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο  7- Γραφείο 1,40µ χ 0,80µ       
Γραφείο µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 1,40µ χ 0,80µ 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   320,00 €. 
(Ολογράφως) :  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ   

 
ΜΕΛΕΤΗ :  Προµήθεια επίπλων και σκευών 
ΠΡΟΫΠ.: 44.250,00€ µε ΦΠΑ 23% 
Α.Μ.       31/2014 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆/ση: Φ. Λίτσα 29 & Αγ. 
Γεωργίου, 15234, Χαλάνδρι 



 
Άρθρο  8- Συρταριέρα        
Συρταριέρα µελαµίνη Α΄, χρώµατος κερασιά, κλειδαριά, 3 συρτάρια,ροδάκια 

κίνησης.∆ιαστάσεις 0,64µ ύψος-0,53 µ βάθος και 0,43µ µήκος. 

 Τιµή µονάδος  Τεµ :   200,00 €. 
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ   
 
Άρθρο  9-   Κάδος απορριµάτων γραφείου      
Κάδος απορριµάτων γραφείου,µικρός, πλαστικός,χρώµατος µαύρο ή γκρι. 
Τιµή µονάδος  Τεµ :   5,00 €. 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο  10- Βιβλιοθήκη 2,00µ χ 0,80µ χ 0,40µ 
Βιβλιοθήκη µελαµίνη Α΄, χωρίς πορτάκια,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 2,00µ χ 0,80µ χ 

0,40µ 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   320,00 €. 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο  11- Βιβλιοθήκη 2,00µ χ 0,40µ χ 0,40µ 
Βιβλιοθήκη µελαµίνη Α΄,χωρίς πορτάκια,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 2,00µ χ0,40µ χ0,40µ 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   180,00 €. 
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο  12- Γραφείο 1,60µ χ0,80µ 
Γραφείο µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά,διαστάσεις 1,60µ χ 0,80µ 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   360,00 €. 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
  Άρθρο  13- Βιβλιοθήκη µε πορτάκια 1,75Μ χ0,80µ χ0,40µ 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη, µε πορτάκια,κλειδαριά, µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 

1,75µ χ 0,80µ χ 0,40µ 

 Τιµή µονάδος  Τεµ :   230,00€. 
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
  Άρθρο  14- Βιβλιοθήκη µε πορτάκια 2,20µ χ 0,80µ χ0,40µ 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη, µε πορτάκια, κλειδαριά, µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 

2,20µ χ 0,80µ χ 0,40µ 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   350,00€. 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
  Άρθρο  15- Ντουλαπάκι 0,85µ χ 0,80µ χ 0,40µ 
Ντουλαπάκι χαµηλό,0,85µ χ0,80µ χ0,40µ,µε πορτάκια,κλειδαριά,µελαµίνη Α΄,χρώµατος 

κερασιά. 

Τιµή µονάδος  Τεµ :   145,00€. 
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 16- Ραφιέρα ανοικτή 
Ραφιέρα χωρίς πορτάκια,µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά,διαστάσεις 0,90µ χ0,85µ χ0,40µ. 

Τιµή µονάδος Τεµ :     140,00 € 
(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 17-Βιβλιοθήκη 1,75µ χ 0,65µ χ 0,40µ 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε πορτάκια,κλειδαριά,µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 1,75µ 

χ 0,65µ χ0,40µ 

Τιµή µονάδος Τεµ :   220,00 € 
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 



Άρθρο 18-Βιβλιοθήκη 2,00µ χ1,40µ χ0,40µ 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε πορτάκια,κλειδαριά, µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 

2,00µ χ1,40µ χ 0,40µ 

Τιµή µονάδος Τεµ : 520,00 € 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 19- Ντουλαπάκι 0,85µ χ 4,40µ χ0,40µ 
Ντουλαπάκι χαµηλό, µε πορτάκια, κλειδαριά,µελαµίνη Α΄,χρώµατος κερασιά.∆ιαστάσεις 

0,85µ χ 4,40µ χ0,40µ 

Τιµή µονάδος Τεµ :  910,00 € 
(Ολογράφως) :  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 20-Ντουλαπάκι 0,85µ χ 3,00µ χ 0,40µ 
Ντουλαπάκι χαµηλό, µε πορτάκια,κλειδαριά, µελαµίνη Α΄, χρώµατος κερασιά. ∆ιαστάσεις 

0,85µ χ3,00µ χ0,40µ 

Τιµή µονάδος Τεµ :  595,00 € 
(Ολογράφως) :  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 21- Ντουλάπι-βιβλιοθήκη 
Ντουλάπι-βιβλιοθήκη,κλειστό µε πορτάκι στο κάτω µέρος 0,80µ ύψος,κλειδαριά.Ανοικτό το 

πάνω µέρος,0,80µ ύψος, µε ράφι στο µέσο.Μήκος κατασκευής 1,00µ.Μελαµίνη Α΄, χρώµα 

κερασιά. 

Τιµή µονάδος Τεµ : 265,00 € 
(Ολογράφως) :  ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 22- Ντουλάπα 2,40µ χ 2,10µ χ0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 2,10µ 

χ0,40µ. 

Τιµή µονάδος Τεµ  : 1.180,00 € 
(Ολογράφως)  :  ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 23- Ντουλάπα 2,40µ χ 5,00µ χ0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 5,00µ 

χ0,40µ. 

Τιµή µονάδος Τεµ  : 2.440,00 € 
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 24- Ντουλάπα 2,40µ χ2,50µ χ 0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 2,50µ 

χ0,40µ. 

Τιµή µονάδος Τεµ  :  1.395,00€  
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 25-Ντουλάπα 2,40µ χ3,60µ χ 0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 3,60µ 

χ0,40µ.  

Τιµή µονάδος Τεµ  : 2.231,23 € 
(Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 
 
Άρθρο 26- Ντουλάπα 2,40µ χ1,10µ χ 0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 1,10µ 

χ0,40µ.  

Τιµή µονάδος Τεµ  :  685,00 € 
(Ολογράφως) :  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 



Άρθρο 27- Ντουλάπα 2,40µ χ1,80µ χ 0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 1,80µ 

χ0,40µ.  

Τιµή µονάδος Τεµ  :  980,00 € 
(Ολογράφως) :  ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

 

Άρθρο 28- Ντουλάπα 2,40µ χ1,60µ χ 0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 1,60µ 

χ0,40µ.  

Τιµή µονάδος Τεµ  :  870,00 € 
(Ολογράφως) :  ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
 
Άρθρο 29- Ντουλάπα 2,40µ χ0,80µ χ 0,40µ 
Ντουλάπα µελαµίνη Α΄,χρώµα κερασιά, πορτάκια, κλειδαριά.∆ιαστάσεις 2,40µ χ 0,80µ 

χ0,40µ.  

Τιµή µονάδος Τεµ  :  495,00 € 
(Ολογράφως) :  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
                                                 Χαλάνδρι    17/9/2014                              

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε. 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 

Μ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ  

 
 
 

 
Ε. ΚΑΤΑΠΟ∆Η 

Τοπογράφος Μηχανικός 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00

 

α/α Κωδ.  CPV Περιγραφή
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

 Ενδεικτική 

Τιµή
 Συνολική 

Τιµή

1 39130000-2

Καρέκλα γραφείου µε µπράτσα,δυνατότητα 

ανάκλισης πλάτης,αυξοµείωσης ύψους καθίσµατος 

και ροδάκια κίνησης βάσης

τεµ. 62 81,30 5.040,60

2 39130000-2
Καρέκλα κοινού σταθερή, µε µπράτσα, µεταλλικό 

σκελετό
τεµ. 28 49,10 1.374,80

3 39130000-2 Υποπόδια γραφείου τεµ. 10 26,43 264,30

4 3913000-2
Καλόγεροι ( κρεµάστρες) γραφείου τουλαχιστον 4 

θέσεων, µεταλλικός σκελετός
τεµ. 13 40,65 528,45

5 39130000-2 Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά 1,20µ χ 0,80µ τεµ. 3 260,16 780,48

6 39130000-2
Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά 1,60µ χ 0,80µ 

µε δεξιά γωνία 0,90µ
τεµ. 1 400,00 400,00

7 39130000-2 Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά 1,40µ χ 0,80µ. τεµ. 2 320,00 640,00

ΜΕΛΕΤΗ  : Προµήθεια επίπλων και 
σκευών 

                  Α.Μ:             31    /2014

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  



8 39130000-2
Συρταριέρα µελαµίνη χρώµατος κερασιά, κλειδαριά, 3 

συρτάρια ,ροδάκια
τεµ. 18 200,00 3.600,00

9 39130000-2
Κάδος σκουπιδιών γραφείου, µικρός πλαστικός 

,χρώµατος µαύρου ή γκρί
τεµ. 20 5,00 100,00

10 39130000-2
Βιβλιοθήκη ανοικτή, µελαµίνη, χρώµατος κερασιά, 

2,00µ χ0,80µ χ0,40µ
τεµ. 6 320,00 1.920,00

11 39130000-2
Βιβλιοθήκη ανοικτή, µελαµίνη, χρώµατος κερασιά, 

2,00µ χ0,40µ χ0,40µ
τεµ. 2 180,00 360,00

12 39130000-2 Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά, 1,60µ χ 0,80µ τεµ. 6 360,00 2.160,00

13 39130000-2
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά,µελαµίνη χρώµατος 

κερασιά, 1,75µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 2 230,00 460,00

14 39130000-2
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά,µελαµίνη χρώµατος 

κερασιά, 2,20µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 11 350,00 3.850,00

15 39130000-2
Ντουλαπάκι χαµηλό, µελαµίνη χρώµατος κερασιά,µε 

πορτάκια, 0,85µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 4 145,00 580,00

16 39130000-2
Ραφιέρα ανοικτή, µελαµίνη-κερασιά,0,90µ χ 0,85µ χ 

0,40µ
τεµ. 1 140,00 140,00

17 39130000-2
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά, µελαµίνη 

χρώµατος κερασιά, 1,75µ χ 0,65µ χ 0,40µ
τεµ. 1 220,00 220,00

18 39130000-2
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά, µελαµίνη 

χρώµατος κερασιά, 2,00µ χ 1,40µ χ 0,40µ
τεµ. 1 520,00 520,00

19 39130000-2
ντουλαπάκι χαµηλό, µελαµίνη χρώµατος κερασιά,µε 

πορτάκια, 0,85µ χ 4,40µ χ 0,40µ
τεµ. 1 910,00 910,00

20 39130000-2
ντουλαπάκι χαµηλό, µελαµίνη χρώµατος κερασιά,µε 

πορτάκια, 0,85µ χ 3,00µ χ 0,40µ
τεµ. 1 595,00 595,00

21 39130000-2

ντουλάπι-βιβλιοθήκη,κάτω µέρος πορτάκι 0,80µ 

ύψος,ανοικτό ράφι 0,80µ ύψος το επάνω 

κοµµάτι.Μήκος 1,00µ-µελαµίνη κερασιά

τεµ. 1 265,00 265,00

22 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά,2,40µ χ 2,10µ χ 0,40µ
τεµ. 1 1.180,00 1.180,00

23 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά,2,40µ χ 5,00µ χ 0,40µ
τεµ. 1 2.440,00 2.440,00



24 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά, πορτάκια-

κλειδαριά, 2,40µ χ 2,50µ χ 0,40µ
τεµ. 1 1.395,00 1.395,00

25 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά, 2,40µ χ 3,60µ χ 0,40µ
τεµ. 1 2.231,23 2.231,23

26 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά, 2,40µ χ 1,10µ χ 0,40µ
τεµ. 1 685,00 685,00

27 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά, 2,40µ χ 1,80µ χ 0,40µ
τεµ. 1 980,00 980,00

28 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά, πορτάκια-

κλειδαριά, 2,40µ χ 1,60µ χ 0,40µ
τεµ. 1 870,00 870,00

29 39130000-2
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά, 2,40µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 3 495,00 1.485,00

33

34

ποσό για 

στρογγυλοποίηση 
0,75

Σύνολο: 35.975,61

Φ.Π.Α 23%: 8.274,39

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 44.250,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟ∆Η

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00

α/α Περιγραφή
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα   Τιµή µονάδος  Συνολική Τιµή

1

Καρέκλα γραφείου µε µπράτσα,δυνατότητα ανάκλισης 

πλάτης,αυξοµείωσης ύψους καθίσµατος και ροδάκια 

κίνησης βάσης

τεµ. 62

2 Καρέκλα κοινού σταθερή, µε µπράτσα, µεταλλικό σκελετό τεµ. 28

3 Υποπόδια γραφείου τεµ. 10

4
Καλόγεροι ( κρεµάστρες) γραφείου τουλαχιστον 4 θέσεων, 

µεταλλικός σκελετός
τεµ. 13

5 Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά 1,20µ χ 0,80µ τεµ. 3

6
Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά 1,60µ χ 0,80µ µε 

δεξιά γωνία 0,90µ
τεµ. 1

7 Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά 1,40µ χ 0,80µ. τεµ. 2

8
Συρταριέρα µελαµίνη χρώµατος κερασιά, κλειδαριά, 3 

συρτάρια ,ροδάκια
τεµ. 18

9
Κάδος σκουπιδιών γραφείου, µικρός πλαστικός ,χρώµατος 

µαύρου ή γκρί
τεµ. 20

                                                                               Κωδ.  CPV   39130000-2

ΜΕΛΕΤΗ  : Προµήθεια επίπλων και 
σκευών 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



10
Βιβλιοθήκη ανοικτή, µελαµίνη, χρώµατος κερασιά, 2,00µ 

χ0,80µ χ0,40µ
τεµ. 6

11
Βιβλιοθήκη ανοικτή, µελαµίνη, χρώµατος κερασιά, 2,00µ 

χ0,40µ χ0,40µ
τεµ. 2

12 Γραφείο µελαµίνη χρώµατος κερασιά, 1,60µ χ 0,80µ τεµ. 6

13
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά,µελαµίνη χρώµατος 

κερασιά, 1,75µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 2

14
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά,µελαµίνη χρώµατος 

κερασιά, 2,20µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 11

15
Ντουλαπάκι χαµηλό, µελαµίνη χρώµατος κερασιά,µε 

πορτάκια, 0,85µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 4

16 Ραφιέρα ανοικτή, µελαµίνη-κερασιά,0,90µ χ 0,85µ χ 0,40µ τεµ. 1

17
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά, µελαµίνη χρώµατος 

κερασιά, 1,75µ χ 0,65µ χ 0,40µ
τεµ. 1

18
Βιβλιοθήκη δίφυλλη µε κλειδαριά, µελαµίνη χρώµατος 

κερασιά, 2,00µ χ 1,40µ χ 0,40µ
τεµ. 1

19
ντουλαπάκι χαµηλό, µελαµίνη χρώµατος κερασιά,µε 

πορτάκια, 0,85µ χ 4,40µ χ 0,40µ
τεµ. 1

20
ντουλαπάκι χαµηλό, µελαµίνη χρώµατος κερασιά,µε 

πορτάκια, 0,85µ χ 3,00µ χ 0,40µ
τεµ. 1

21

ντουλάπι-βιβλιοθήκη,κάτω µέρος πορτάκι 0,80µ 

ύψος,ανοικτό ράφι 0,80µ ύψος το επάνω κοµµάτι.Μήκος 

1,00µ-µελαµίνη κερασιά

τεµ. 1

22
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά,2,40µ χ 2,10µ χ 0,40µ
τεµ. 1

23
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-

κλειδαριά,2,40µ χ 5,00µ χ 0,40µ
τεµ. 1

24
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά, πορτάκια-κλειδαριά, 

2,40µ χ 2,50µ χ 0,40µ
τεµ. 1



25
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-κλειδαριά, 

2,40µ χ 3,60µ χ 0,40µ
τεµ. 1

26
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-κλειδαριά, 

2,40µ χ 1,10µ χ 0,40µ
τεµ. 1

27
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-κλειδαριά, 

2,40µ χ 1,80µ χ 0,40µ
τεµ. 1

28
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά, πορτάκια-κλειδαριά, 

2,40µ χ 1,60µ χ 0,40µ
τεµ. 1

29
ντουλάπα µελαµίνη χρώµα κερασιά,πορτάκια-κλειδαριά, 

2,40µ χ 0,80µ χ 0,40µ
τεµ. 3

Σύνολο:

Φ.Π.Α 23%:

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ………………………................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα και υπογραφή)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των  υπηρεσιών 
του δήµου, προυπ:  44.250,00€ µε ΦΠΑ 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

1. Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά όρια όπως 
τροποποιήθηκε µε την αρ. 35130/739 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 
αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

3. Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
4. Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», ως ισχύει σήµερα 
5. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6. Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 

προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 
7. Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

8. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

9. Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

10. Η µε αριθµό ………….  Απόφαση ∆ηµάρχου που αφορά στην έγκριση σκοπιµότητας 

διενέργειας της «Προµήθειας επίπλων και σκευών»  µε πρόχειρο διαγωνισµό.   

 
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
β) Η  προσφορά του αναδόχου 
γ) Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
δ) Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων και 
ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου) 
 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του 
τιµολογίου  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

ΜΕΛΕΤΗ:  Προµήθεια επίπλων και σκευών  

 ΠΡΟΫΠ:  44.250,00€  ΜΕ Φ.Π.Α.  23% 

Α.Μ.          31  /2014 



   
Άρθρο 5ο : Σύµβαση 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το Νόµο, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών 
ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά 
το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής 
 
Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της 
προµήθειας προ ΦΠΑ, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης προµήθειας πρέπει να έχει ισχύ έως την περαίωση της προµήθειας. Τυχών 
χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύµβασης θα πρέπει να καλύπτονται  και επιστρέφεται στον 
ανάδοχο µετά την παραλαβή του συνόλου των εργασιών σύνδεσης σχολείων µε φυσικό αέριο, 
από την αρµόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 7ο : Χρόνος εγγύησης 
 
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος θα καλύπτει την χρονική ισχύ της σύµβασης έως 
περαίωσης της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την παράδοση 
του συνόλου της προµήθειας µε τις εργασίες τοποθέτησης των υλικών.  
 
Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα 
προβλεπόµενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει 
τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προµήθεια 
 
Άρθρο 9o. : Τρόπος πληρωµής 
 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης της προµήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του 
εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από 
τις αρµόδιες Επιτροπές 
 
Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Όλες οι δαπάνες, (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο) φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσίευσης της 
διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχών επαναληπτικού, χαρτόσηµα,  κρατήσεις 2% υπέρ 
ΤΑ∆ΚΥ, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην 
προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να 
προκύψει η ενδεχοµένη απαίτηση του προµηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ’ 
αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός 
Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε τον 
Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
Άρθρο 11ο : Παραλαβή - Παράδοση 
Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προµήθειας ορίζεται σε τρεις (3)  
µήνες  από την υπογραφή της σύµβασης ή έως την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά  και µέχρι την εξάντληση της 
προµήθειας σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. 
 



Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του προµηθευτή και 
του µελετητή που συνέταξε την µελέτη. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη 
της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους. Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται 
να µειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υπηρεσίας, η δε προµήθεια τους θα 
γίνεται από τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο διαγωνισµό, 
πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, µπορεί να παραταθεί η σύµβαση µέχρι την εξάντλησή της, 
κατόπιν των απαιτούµενων αποφάσεων, συλλογικών οργάνων του ∆ήµου. 
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Μαρία Ασπρογέρακα  
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ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 
 

Έλενα Καταπόδη 

Τοπογράφος Μηχανικός 
 



 
 
 

                                            ΜΕΛΕΤΗ:  Προµήθεια επίπλων και σκευών               
                                                                                               
                                   

                                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ                              Προϋπ: 44.250,00 € µε ΦΠΑ 23%  
∆/ΝΣΗ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                    Α.Μ.    31  /2014 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των  υπηρεσιών 
του ∆ήµου, προυπ:  44.250,00€ µε ΦΠΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

1. Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά όρια όπως 
τροποποιήθηκε µε την αρ. 35130/739 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 
αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

3. Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
4. Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», ως ισχύει σήµερα 
5. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6. Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 

προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 
7. Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

8. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

9. Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

10. Η µε αριθµό ………….  Απόφαση ∆ηµάρχου που αφορά στην έγκριση σκοπιµότητας 

διενέργειας της «Προµήθειας επίπλων και σκευών» µε πρόχειρο διαγωνισµό.   

 
ΑΡΘΡΟ 3ο (Πληρωµή Αναδόχου) 
Η πληρωµή  του αναδόχου θα γίνει µετά  το τέλος της καλής και εµπρόθεσµης  εκτέλεσης της 
προµήθειας και της τοποθέτησής τους, µε την προσκόµιση τιµολογίου 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  



ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις) 
Στην επιµέρους τιµή περιλαµβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προµηθευτή και οι νόµιµες 
κρατήσεις. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν.  
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός ΦΠΑ), τέλη κλπ, βαρύνουν τον προµηθευτή και θα 
περιληφθούν στην προσφερόµενη τιµή, καµία αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του 
προµηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις 
δαπάνες αυτές. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., και 
λοιπές κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού 
Ο προµηθευτής θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα 
µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Τιµές Τιµολογίου) 
Οι τιµές τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια και σύµφωνα µε 
τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα. Σε 
κάθε τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση, η προσκόµιση, οι νόµιµες κρατήσεις 
και όλη η απαιτούµενη εργασία για την παράδοση τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Έξοδα δηµοσίευσης) 
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων  της διακήρυξης του πρόχειρου  
διαγωνισµού  και τυχών επαναληπτικού, βαρύνουν  τον  προµηθευτή. 
 
 
 
 
 
 
 
Πολ. Μηχανικός Τ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
 

Ευάγγελος Χάντζος 
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Χαλάνδρι, 17 /   9 /2014 
Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
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