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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης
προµήθειας, µε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή ανά οµάδα ειδών για την προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού (κλινοσκεπάσµατα,
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισµός και έπιπλα κουζίνας κλπ) για τη δηµιουργία ξενώνα
κακοποιηµένων γυναικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ
19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
32.518,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%
3.2 Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το
2012 µε Κ.Α 15.6481.09 και τον αντίστοιχο έτους 2013
3.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ΕΣΠΑ & ΕΚΤ στα πλαίσια της Πράξης ¨Ανάπτυξη
δοµών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου¨ ΚΩ∆ ΟΠΣ 372765 του Ε.Π
¨∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013¨ στο Υποέργο ¨Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο ∆ήµο
Πειραιά¨
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
β. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
γ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά
τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν
οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές
ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα
προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του
προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του
συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η
εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε είκοσι ηµέρες από της υπογραφής της
σχετικής σύµβασης.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το
πολύ ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου ή στο
κτίριο που θα διαµορφωθεί ο ξενώνας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου ή στο κτίριο που θα
διαµορφωθεί ο ξενώνας.
Η εκφόρτωση των ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου ή στο κτίριο και τον όροφο
που θα διαµορφωθεί ο ξενώνας θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου
προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών- κατακύρωση
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
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Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά
οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των
προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα
πετύχει κατά το διαγωνισµό οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί και η συνολική
δαπάνη.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο
το ποσόν της σύµβασης.
Επίσης µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει
µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α
11389/93.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα
εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε
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περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον
προµηθευτή πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93
Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα
ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό
10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός η τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ.
11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε
µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
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αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό
έλεγχο, µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά
ΑΡΘΡΟ 16ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου,
καθώς και κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ,
β) 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
γ) 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου
δ) Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή
τιµή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-12-2012
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
TMHMA ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: εξοπλισµού
για τη δηµιουργία ξενώνα κακοποιηµένων
γυναικών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού (κλινοσκεπάσµατα,
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισµός και έπιπλα κουζίνας κλπ) για τη δηµιουργία ξενώνα
κακοποιηµένων γυναικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
• ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν δείγµατα των προσφεροµένων ειδών και
σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσκοµισθούν δείγµατα λόγω όγκου πρέπει να
προσκοµισθούν prospectus
Η επιλογή των σχεδίων σε όλα τα είδη θα γίνει από την υπηρεσία της πρόνοιας.
Ενδεικτικά για κάποια είδη παραθέτουµε τις κάτωθι προδιαγραφές και απαιτήσεις
1. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ
Η ύφανση των κουβερτών πρέπει να είναι σταθερή και να µην µεταβάλλεται η υφή τους στο
πλύσιµο. Οι κουβέρτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, να µην µπαίνουν στο πλύσιµο και να
φέρουν ρέλι περιµετρικά. Τα χρώµατα τους θα είναι επιλογή της υπηρεσίας
2. ΣΕΝΤΟΝΙΑ
Να είναι βαµβακερά, ανεξίτηλα, ανθεκτικά στις υψηλές θερµοκρασίες συχνού πλυσίµατος
και να µην µπαίνουν στο πλύσιµο.
3. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ
Να είναι βαµβακερές, ανθεκτικές στις υψηλές θερµοκρασίες συχνού πλυσίµατος και να µην
µπαίνουν στο πλύσιµο
4. ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ
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Τα µαξιλαράκια πρέπει να είναι µικρά, απαλά και φιλικά για το δέρµα, αντιµικροβιακά,
διαπερατά από υδρατµούς και µε µεγάλη διάρκεια ζωής.
5. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
Οι κουρτίνες (βαµβακερές ή βαµβακοσατέν) και τα κουρτινόξυλα θα τοποθετηθούν σε
παράθυρα διαστάσεων περίπου 1,80Χ1,50 µ και θα φέρουν όλα τα σχετικά µικροϋλικά για
τη στήριξή τους. Η επιλογή των σχεδίων και χρωµάτων θα γίνει από την υπηρεσία
•

ΕΠΙΠΛΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Τα έπιπλα σε γενικές γραµµές θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές σε χρώµατα που θα
είναι επιλογή της υπηρεσίας.
Ντουλάπες- βιβλιοθήκες-ντουλάπες ρούχων: Οι ντουλάπες, βιβλιοθήκες θα είναι
κατασκευασµένες από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επενδεδυµένη
αµφίπλευρα µε φιλµ µελαµίνης σε απόχρωση επιλογή της υπηρεσίας. Τα σόκορα θα είναι
επενδεδυµένα µε προφίλ PVC στο χρώµα της µελαµίνης. Οι ντουλάπες θα φέρουν κλειδαριά
ασφαλείας. Κάθε ντουλάπα – βιβλιοθήκη θα φέρει ρεγουλατόρους για τη ρύθµιση της
οριζοντίωσης. Τα ράφια θα είναι ξύλινα από το ίδιο υλικό, πάχους 25 mm και θα έχουν
αντοχή σε µεγάλα φορτία. Τα ράφια θα αναρτώνται σε κατάλληλα στηρίγµατα και θα έχουν
αυξοµειούµενο ύψος. Οι ντουλάπες θα φέρουν αρµοκάλυπτρο για τη στεγανοποίηση του
εσωτερικού από σκόνη και για την απορρόφηση του θορύβου από την κρούση κατά το
κλείσιµο. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν διαστάσεις 2,00Χ0,80Χ0,40 µ
Οι ντουλάπες ρούχων θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις υπόλοιπες ντουλάπες αλλά θα
είναι διαστάσεων 1,80Χ0,90Χ0,47 µ περίπου, θα έχουν τη δυνατότητα για όρθιο κρέµασµα,
θα φέρουν κρεµάστρα και δύο ή τρία συρτάρια
Συρταριέρες τροχήλατες: Οι συρταριέρες θα είναι τροχήλατες, διαστάσεων περίπου
41Χ55Χ60 εκ και όλα τα εξωτερικά τους µέρη θα είναι κατασκευασµένα από µοριοσανίδα
τριών στρώσεων µε επένδυση µελαµίνης πάχους τουλάχιστον 18 mm, ενώ το καπάκι θα έχει
πάχος τουλάχιστον 25 mm. Οι συρταριέρες θα έχουν τρία συρτάρια και µολυβοθήκη και θα
κλειδώνουν µε κλειδαριά. Τα συρτάρια θα είναι από µοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους
12-18 mm. Τα πρόσωπα των συρταριών θα έχουν ενσωµατωµένη χειρολαβή. Οι µηχανισµοί
κύλισης των συρταριών θα είναι µεταλλικοί αθόρυβοι. Οι συρταριέρες θα εδράζονται σε 4
περιστρεφόµενους διπλούς τροχούς για την κύλισή τους.
Γραφεία: Τα γραφεία διαστάσεων 120Χ80Χ72 εκ., θα φέρουν πλαϊνά µελαµίνης. Οι
επιφάνειες εργασίας και τα πλαϊνά θα έχουν πάχος 25-30 mm. Οι ποδιές θα έχουν πάχος 18-25
mm. Όλα τα περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν πλαστικό προφίλ από P.V.C στο χρώµα της
µελαµίνης, πάχους 3 χιλ. Όλες οι ακµές των γραφείων θα είναι στρογγυλευµένες µε ακτίνα 3
χιλ. Στα πλαϊνά των γραφείων και στο κάτω µέρος εκεί που εδράζονται τα γραφεία θα
υπάρχουν ρεγουλατόροι για τη σωστή έδρασή τους και για να αποφεύγονται φθορές στο
πάτωµα.
Τα γραφεία και οι τυχόν συνθέσεις τους µε προεκτάσεις θα είναι λυόµενα.
Καθίσµατα συνεργάτη-επισκέπτη: Τα καθίσµατα συνεργάτη-επισκέπτη, θα είναι µε
µπράτσα, αποτελούµενα από βάση, έδρα, πλάτη και επενδεδυµένα µε ύφασµα ή δερµατίνη
αρίστης ποιότητας. Τα καθίσµατα θα είναι αµεταχείριστα, ανατοµικού και εργονοµικού
σχεδιασµού, ανθεκτικής κατασκευής, προηγµένης τεχνολογίας, ιδιαίτερα επιµεληµένου
φινιρίσµατος µε τα κάτωθι στοιχεία
∆ιαστάσεις: Ύψος καθίσµατος µέχρι το δάπεδο : 45 εκ
Ύψος πλάτης: 44 εκ
Πλάτος πλάτης:41 εκ
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Πλάτος έδρας: 48 εκ
Βάθος έδρας: 45 εκ
Βάση: 51Χ47 εκ
Ο σκελετός στήριξης θα είναι µεταλλικός µονοκόµµατος σχήµατος C, κατασκευασµένος από
χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή κυκλικής διατοµής Φ22 mm & πάχους 2 mm, µε εσωτερική
ενίσχυση και θα εδράζεται πάνω σε αντιολισθητικά πέλµατα πολυαµιδίου για µεγαλύτερη
ευστάθεια και προστασία από ολισθηρότητα. Η βαφή του µεταλλικού σκελετού θα γίνεται
ηλεκτροστατικά µε πούδρα
Η πλάτη θα είναι κατασκευασµένη από πολυστερίνη ενισχυµένη µε νευρώσεις, εργονοµικού ή
ανατοµικού σχήµατος.
Η εσωτερική τους επένδυση θα είναι αφρώδης πολυουρεθάνη, κατάλληλα εργονοµικά
διαµορφωµένη και προσαρµοσµένη στην ανατοµία του ανθρωπίνου σώµατος, Η εξωτερική
επένδυση θα είναι από δύσφλεκτο ύφασµα χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας, αρίστης
ποιότητας, αντιιδρωτικό και ανθεκτικό.
Καθίσµατα εργασίας
Τα καθίσµατα εργασίας θα είναι τροχήλατα µε πεντακτινωτή βάση, κατασκευασµένη
χυτοπρεσσαριστά από υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο. Το κάθισµα θα διαθέτει µπράτσα, ρύθµιση
ύψους και ανάκληση πλάτης. Η αντοχή σε κάθε ένα τροχό θα είναι 50-70 κιλά. Οι τροχοί
κύλισης θα είναι αυτοφρεναριζόµενοι. Το κάθισµα θα καλύπτει τις Γερµανικές προδιαγραφές
εργονοµικής ιατρικής DIN 4551 ή αντίστοιχες.
Τα καθίσµατα θα φέρουν µηχανισµό ρύθµισης ύψους και µηχανισµό SYNCHRO.
Εσωτερικά/εξωτερικά Κελύφη έδρας/πλάτης: 100% πολυπροπυλένιο. Τα κελύφη θα είναι
σχεδιασµένα µε ανατοµικές καµπύλες σύµφωνα µε τους κανόνες της εργονοµίας. Το
εσωτερικό κέλυφος της έδρας θα είναι από κόντρα πλακέ ανατοµικά φορµαρισµένο.
Τα καθίσµατα θα έχουν επένδυση ύφασµα Α΄ ποιότητας ή δερµατίνη χρώµατος επιλογής
της Υπηρεσίας
Καναπές τριθέσιος Καναπές τριθέσιος διαστάσεων 230Χ80 από δερµατίνη χρώµατος γκρι
σκούρου-µολυβί, µε µεταλλικά πόδια
Κρεβάτια µονά –Κουκέτες Κρεβάτια ξύλινα από µασίφ οξυά µε στρώµα υποαλλεργικό,
οικολογικό και ανατοµικό
•

•

•
•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Όλες οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήµανση.
Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας
92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
180/1994, το οποίο έθεσε το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για την εφαρµογή της ενεργειακής
σήµανσης στις οικιακές συσκευές.
Οι συσκευές πλυντήρια, ψυγεία κλπ πρέπει να είναι ενεργειακής απόδοσης Α
Η κουζίνα κεραµικών εστιών θα είναι 4 περιοχών µε 2 διπλούς δακτυλίους, µε δύο εστίες
ταχείας θέρµανσης, µε διπλό κρύσταλλο πόρτας φούρνου και αναλογικό θερµόµετρο,
ενεργειακής κλάσης Α. Η κουζίνα θα έχει διάσταση 60 εκ, µε 6 κεραµικές εστίες
χωρητικότητα φούρνου περίπου 56 lt µε 7 τρόπους ψησίµατος και όλα τα σχετικά
εξαρτήµατα, ταψιά, σχάρες κλπ
Ο αποροφητήρας θα φέρει φίλτρα αλουµινίου, θα είναι 60 εκ µε µέγιστη απορροφητικότητα
500 m3/h, µε 3 βαθµίδες λειτουργίας και µε χαµηλό επίπεδο θορύβου
Το ψυγείο θα είναι συνολικής χωρητικότητας 300 lt Full No Frost ενεργειακής κλάσης Α+,
µε ειδική αντιµικροβιακή εσωτερική επένδυση, µε ύψος 1,90 µ και πλάτος 60 εκ. Η
χωρητικότητα του καταψύκτη θα είναι περίπου 88 lt. Η ζώνη κλίµατος θα είναι SN.N.ST.T.
Το ψυγεία θα έχει λειτουργία ECO
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•
•

•

•

•
•
•

Φούρνος µικροκυµάτων ισχύος 800 W, χωρητικότητας 20 lt µε ηλεκτρονικό χειρισµό, µε 5
αυτόµατα προγράµµατα και δυνατότητα ταυτόχρονου µαγειρέµατος 2 πιάτων
Πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 9 σερβίτσιων, µε 5 προγράµµατα, ενεργειακής κλάσης
Α+, µε διάσταση 45 εκ, θα δέχεται όλους τους τύπους απορρυπαντικού και θα έχει χαµηλό
επίπεδο θορύβου.
Το πλυντήριο ρούχων θα είναι χωρητικότητας 7 Kg, 800 στροφών, ενεργειακής κλάσης
Α++, µε οθόνη ενδείξεων, διαστάσεων 60 εκ µε 10 προγράµµατα
Τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων πρέπει να έχουν χαµηλή κατανάλωση νερού και χαµηλή
στάθµη θορύβου
Στεγνωτήριο ρούχων, χωρητικότητας 7 Kg ενεργειακής κλάσης Α+++++, µε εσωτερικό
φωτισµό κάδου, οθόνη LCD και σύστηµα Sensitive Drying για προστασία των υφασµάτων.
Το στεγνωτήριο ρούχων θα έχει διάσταση 60 εκ. µε τεχνολογία αντλίας θερµότητας
Σίδερο ατµού ισχύος 2.300 Watt µε δοχείο νερού 300 ml και πλάκα Inox
Καφετιέρα µε ανοξείδωτη κανάτα θερµός, οθόνη LCD µε ψηφιακό ρολόι. Η καφετιέρα θα
έχει χωρητικότητα για 10 φλιτζάνια και ισχύ περίπου 1000 Watt
Τηλεόραση LED 32¨ ενεργειακής κλάσης Α

• Η/Υ -ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
• Η/Υ ήτοι σταθµός εργασίας P.C all in one. Το σύστηµα πρέπει να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας µε ανακοίνωση τους τελευταίους 12 µήνες. Τα τµήµατα που θα συνθέτουν το
σύστηµα του υπολογιστή (οθόνη, κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο κλπ) πρέπει να
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία. Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι
οδηγοί δισκέτας πρέπει να είναι συναρµολογηµένα από το εργοστάσιο κατασκευής του
συστήµατος. Ο επεξεργαστής πρέπει να είναι Intel Pentium µε συχνότητα λειτουργίας
τουλάχιστον 2.7 GHz µε µνήµη τουλάχιστον 2 GBytes/DDR III SDRAM. Ο σκληρός
δίσκος θα είναι εσωτερικός µε χωρητικότητα τουλάχιστον 250 Gbytes/7200 rpm µε τύπο
ελεγκτή δίσκου Serial ATA III, µε προσαρµοστή δικτύου (εσωτερικό Ethernet) µε ταχύτητα
10/100/1000 Mbit, µε θύρες εισόδου/εξόδου δικτυακές (network) RJ-45 & USB
τουλάχιστον 4 2.0
Το πλαίσιο θα είναι τύπου SFF/ALL IN ONE, ENERGY STAR. Το Λειτουργικό σύστηµα
θα είναι MS Windows 7 Professional στα Ελληνικά. Η οθόνη θα είναι τουλάχιστον 20
ιντσών µε ανάλυση τουλάχιστον 1600Χ900 pixels. Θα περιλαµβάνονται όλα τα καλώδια
σύνδεσης , το λογισµικό και οι οδηγοί (drivers)
• Πολυµηχάνηµα (εκτυπωτής, σαρωτής, fax, φωτοτυπικό) µε ταχύτητα εκτύπωσης περίπου 30
σελ/λεπτό ασπρόµαυρες και 15 σελ/λεπτό έγχρωµες
•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Όλα τα ανοξείδωτα είδη, κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, µπρίκια κλπ θα είναι ανοξείδωτα
18/10. Οι κατσαρόλες θα είναι πάχους περίπου 2 mm. Όλα τα είδη θα είναι αρίστης
ποιότητας και θα είναι κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ηλεκτρική κουζίνα. Θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικό για την ποιότητα του υλικού και θα είναι σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Όλα τα ως άνω είδη θα πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να είναι αρίστης
ποιότητας.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν δείγµατα των προσφεροµένων ειδών και
σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσκοµισθούν δείγµατα λόγω όγκου πρέπει να
προσκοµισθούν prospectus
Η επιλογή των σχεδίων σε όλα τα είδη θα γίνει από την υπηρεσία της πρόνοιας.
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•

ΕΠΙΠΛΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µη τυποποιηµένα. Ερµάρια δαπέδου µε βάθος 60 cm, µε
«κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη
ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3
mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε
κατάλληλες εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του
κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορµάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια
(ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα, θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες
επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20
mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή
σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα (µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή
λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος,
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια
από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας
περιλαµβάνουν χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς µεταλλικούς µεντεσέδες
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθµιζόµενους. Όλη η κατασκευή
θα στηρίζεται σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές
λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία µε κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm
από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. Στην τιµή περιλαµβάνονται και
τα συρτάρια
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά &
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά µη τυποποιηµένα
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, διάταξης
σύµφωνα µε την µελέτη, µε «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm,
αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1mm, µε τελείωµα σε όλα τα
ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες
ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και µε κατάλληλες εντορµίες. Οι τρύπες που χρειάζονται
θα γίνουν µε φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από
φορµάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα,
θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε
µελαµίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε
περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε σπασµένες ακµές. Τα φύλλα
(µονά ή διπλά) οιασδήποτε µορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν µε
µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.),
συνολικού πάχους 18 mm., µε περιθώρια από PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες
ακµές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαµβάνουν, χειρολαβές (πόµολα) φύλλων και κρυφούς
µεταλλικούς µεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και
ρυθµιζόµενους. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η πλήρως περαιωµένη εργασία
κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών
επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα
κατασκευαστικά σχέδια.
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm
περίπου, που περιλαµβάνει:

6

α) την επικάλυψη του πάγκου µε ειδική φορµάικα τύπου DUROPAL, συνολικού
πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε ειδικό περιθώριο από PVC πάχους 3 mm µε
σπασµένες ακµές στα εµφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή
γίνεται µέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης.
β) την διαµόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγµατος οιουδήποτε σχεδίου, για την
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) την ολοκληρωµένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σηµεία συµβολής µε τον
τοίχο), µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά &
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.
Επισηµαίνουµε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν
µπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς ποσότητες των ειδών που θα
απαιτηθούν
Ως εκ τούτου µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα
Ο ∆ήµος έχει επίσης το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των
προσφεροµένων ειδών σε ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα πετύχει
κατά το διαγωνισµό οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί και η συνολική δαπάνη.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το
ποσόν της σύµβασης.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 32.518,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α 15.6481.09 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2012 και τον αντίστοιχο έτους 2013.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά ανά οµάδα ειδών κατ εφαρµογή των διατάξεων
της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν
έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10-12-2012
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ

Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

Ολική δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ Ή
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

ΤΕΜ

11

60,00

660,00

2

ΣΕΝΤΟΝΙΑ

ΤΕΜ

90

18,00

1.620,00

3

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ

ΤΕΜ

30

50,00

1.500,00

4

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ

ΤΕΜ

30

25,00

750,00

5

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΩΡΟΥ

ΤΕΜ

12

20,00

240,00

6

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΜΟΝΑ

ΤΕΜ

30

35,00

1.050,00

7

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΜΩΡΟΥ

ΤΕΜ

8

20,00

160,00

8

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

ΤΕΜ

70

15,00

1.050,00

9

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ

ΤΕΜ

70

10,00

700,00

10 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΜΩΡΟΥ

ΤΕΜ

8

15,00

120,00

11 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΜΩΡΟΥ

ΤΕΜ

8

10,00

80,00

12 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΤΕΜ

48

10,00

480,00

13 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΕΜ

48

15,00

720,00

14 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ

48

20,00

960,00

15 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ

2

15,00

30,00
10.120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΠΙΠΛΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
1

ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΕΜ

12

300,00

3.600,00

2

ΚΟΥΚΕΤΑ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΕΜ

4

500,00

2.000,00

3

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΡΟΥΧΩΝ

ΤΕΜ

22

120,00

2.640,00

σελ. 1 / 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ

Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

4

ΚΟΜΟΔΙΝΑ

ΤΕΜ

16

40,00

640,00

5

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

ΤΕΜ

8

40,00

320,00

6

ΠΟΡΤΑΤΙΦ

ΤΕΜ

16

40,00

640,00

7

ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ

ΤΕΜ

2

250,00

500,00

8

ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΤΕΜ

25

50,00

1.250,00

9

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

ΤΕΜ

2

350,00

700,00

10 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

ΤΕΜ

2

40,00

80,00

11 ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΜ

2

90,00

180,00

12 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΜ

2

70,00

140,00

13 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΤΕΜ

4

40,00

160,00

14 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

ΤΕΜ

2

70,00

140,00

15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΕΡΜΑΡΙΑ

ΤΕΜ

2

100,00

200,00

16 ΑΛΑΞΙΕΡΕΣ ΜΩΡΟΥ

ΤΕΜ

2

25,00

50,00

Ολική δαπάνη

13.240,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

ΤΕΜ

1

550,00

550,00

2

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

ΤΕΜ

1

180,00

180,00

3

ΨΥΓΕΙΟ

ΤΕΜ

1

500,00

500,00

4

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ

1

120,00

120,00

5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΕΜ

1

500,00

500,00

6

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΤΕΜ

1

400,00

400,00

7

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΤΕΜ

1

750,00

750,00

8

ΣΙΔΕΡΑ ΑΤΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΤΕΜ

2

50,00

100,00

9

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

ΤΕΜ

1

60,00

60,00

10 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32¨

ΤΕΜ

1

300,00

300,00

σελ. 2 / 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ

Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

11 ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΕΜ

2

20,00

40,00

12 ΡΑΔΙΟ/CD

ΤΕΜ

2

30,00

60,00

13 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

ΤΕΜ

1

150,00

150,00

Ολική δαπάνη

3.710,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄

ΟΜΑΔΑ Δ΄ Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
1

Η/Υ

ΤΕΜ

2

650,00

1.300,00

2

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣΣΑΡΩΤΗΣ-FAX) ΕΓΧΡΩΜΟ INKJET

ΤΕΜ

2

100,00

200,00
1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄

ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
1

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

ΤΕΜ

3

70,00

210,00

2

ΤΑΨΙΑ

ΤΕΜ

3

20,00

60,00

3

ΧΥΤΡΑ

ΤΕΜ

1

85,00

85,00

4

ΠΙΑΤΑ

ΤΕΜ

72

5,00

360,00

5

ΠΟΤΗΡΙΑ

ΤΕΜ

72

2,00

144,00

6

ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ

ΤΕΜ

250

2,00

500,00

7

ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΕΜ

12

3,00

36,00

8

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΕΜ

7

2,00

14,00

9

ΓΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΤΕΜ

3

3,00

9,00

10 ΚΟΥΤΑΛΕΣ-ΠΙΡΟΥΝΕΣ

ΤΕΜ

8

5,00

40,00

11 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ

ΤΕΜ

48

5,00

240,00

12 ΚΟΥΠΕΣ

ΤΕΜ

48

2,00

96,00

σελ. 3 / 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ-ΕΙΔΗ

Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών

Μονάδα Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη

13 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΤΕΜ

1

15,00

15,00

14 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΣΑΪ

ΤΕΜ

1

3,00

3,00

Ολική δαπάνη

1.812,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΠΙΠΛΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
1

ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΪΚΑ
ΤΥΠΟΥ DUROPAL

Μ2

4,00

24,00

96,00

2

ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Μ2

5,00

240,00

1.200,00

3

ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Μ2

4,00

210,00

840,00
2.136,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄
Σύνολο δαπάνης
Φ.Π.Α 23%
Γενικό Σύνολο

32.518,00
7.479,14
39.997,14
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ/Η
Ο Δ/ΝΤΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Θ. ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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