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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ν. Φιλ/φεια:   27-11-2015  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  24139 
ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                                            
 
                     
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση προμήθειας  

<  ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   > 

με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση προμήθειας <  ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   > με τη 
συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,   με σφραγισμένες προσφορές,  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 4/12/2015  ημέρα Παρασκευή και 
ώρα  12.00 , να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και  
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών   τηλ. 2132049042  
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
δήμου. 
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

                                                                          ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών εστιάσεως και μικροσυσκευών για το 2ο παράρτημα 

του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 

Ν. 2286/1995. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 10.600,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.7341.007 του προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικονομικού έτους 2015 και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 

««Aειφόρος Ανάπτυξη και Bελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας- (77) 

Υποδομές φροντίδας παιδιών» του Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας για την ομάδα Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ποσού 8.604,00 €, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, λόγω κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άγονου για τις εν 

λόγω ομάδες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 236/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Την αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 Το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο 209, 

όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων». 

 Την υπ’ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ 31-12-2013 τεύχος Β) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 

& Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-



2 

12-2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 

προγράμματα (ΕΣΠΑ)». 

 Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 18-11-2015 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 

 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και 
κατασκευής έτους 2014 ή νεότερο. 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι ο παρακάτω: 

Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά) 

ΟΜΑΔΑ Α.8 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (CPV 39151100-6, 39131100-0, 39122000-3) 

8.1 Ράφια ντέξιον συναρμολογούμενα συστήματα αποθήκευσης βάθος 19εκ., 30εκ, 38 
εκ., 46 εκ., μήκος 72 εκ., 92 εκ. και 122 εκ. 

8.2 Διάτρητα γωνιακά ελάσματα διαστάσεων 56χ36χ2mm, 40x40x2mm, 36x36x1,8mm 
ύψος 2,00μ, 2,44μ, 3,05μ 

8.3 Μεταλλικές θυρίδες - ερμάρια αποδυτηρίων μεταλλικά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 10 
θέσεων 

8.4 Λινοθήκη - ντουλάπα επίτοιχη βάθος 62 εκ., μεταλλική 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά) 

ΟΜΑΔΑ Α.8 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

8.1 Ράφια ντέξιον συναρμολογούμενα συστήματα αποθήκευσης βάθος 19εκ., 30εκ, 
38 εκ., 46 εκ., μήκος 72 εκ., 92 εκ. και 122 εκ. (Σχέδια Ξ-01, Ξ-03, Ξ-04) 

Αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 33X35X1,8 mm και κολώνες ή 
ορθοστάτες, μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00  mm και πλάτους 0,60 cm και 
συμπληρωματικά υλικά όπως βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λ.π. 

Οι κολώνες έχουν ύψος 2,20 μ τουλάχιστον. 

 

8.2 Διάτρητα γωνιακά ελάσματα διαστάσεων 56χ36χ2mm, 40x40x2mm, 36x36x1,8mm 
ύψος 2,00μ, 2,44μ, 3,05μ (Σχέδια Ξ-01, Ξ-03, Ξ-04) 

Διάτρητα γωνιακά ελάσματα διαστάσεων 56χ36χ2mm, 40x40x2mm, 36x36x1,8mm ύψος 2,00μ, 
2,44μ, 3,05μ.  

 

8.3 Μεταλλικές θυρίδες - ερμάρια αποδυτηρίων μεταλλικά από γαλβανιζέ λαμαρίνα 10 
θέσεων   (Σχέδια Ξ-04) 

 

Μεταλλικές ντουλάπες διαστάσεων 1,75χ1,00χ0,40 με ράφια και πόρτες με κλειδαριά 
ασφαλείας, χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα, η ντουλάπα θα είναι γαλβανιζέ και βαμμένη με βαφή πούδρας. 
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8.4 Λινοθήκη - ντουλάπα επίτοιχη βάθος 62 εκ., μεταλλική (Σχέδια Ξ-01) 

Λινοθήκη - ντουλάπα επίτοιχη βάθος 62 εκ., μεταλλική. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για 
τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

 
 

  
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

  
 
 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

8.1 Ράφια ντέξιον 
συναρμολογούμενα 

συστήματα αποθήκευσης 
βάθος 19εκ., 30εκ, 38 εκ., 

46 εκ., μήκος 72 εκ., 92 
εκ. και 122 εκ.  

Τεμ. 304 18,00 5.472,00 

8.2 Διάτρητα γωνιακά 

ελάσματα διαστάσεων 
56χ36χ2mm, 40x40x2mm, 

36x36x1,8mm ύψος 

2,00μ, 2,44μ, 3,05μ  

Τεμ. 104 8,00 832,00 

8.3 Μεταλλικές θυρίδες - 

ερμάρια αποδυτηρίων 
μεταλλικά από γαλβανιζέ 

λαμαρίνα 10 θέσεων  

Τεμ. 5 200,00 1.000,00 

8.4 Λινοθήκη - ντουλάπα 
επίτοιχη βάθος 62 εκ., 

μεταλλική 

m2 13 100,00 1.300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.8 8.604,00 

      

      

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.604,00 

 ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗ 13,89 

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.617,89 

 Φ.Π.Α. 23 % 1.982,11 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ             10.600,00 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 18-11-2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

   
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 

 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΟΜΑΔΑ Α.8 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 8.1 

Προμήθεια ενός (1) ραφιού ντέξιον, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 18,00 €. 

 

Άρθρο 8.2 

Προμήθεια ενός (1) διάτρητου γωνιακού ελάσματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 
περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 8,00 €. 

 

Άρθρο 8.3 

Προμήθεια μιας (1) μεταλλικής θυρίδας - ερμαρίου αποδυτηρίων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 
τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 200,00 €. 

 

Άρθρο 8.4 

Προμήθεια μιας (1) λινοθήκης - ντουλάπας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 100,00 €. 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 18-11-2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 

 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά) 

Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  (CPV 39151100-6, 39131100-0, 39122000-3) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

8.1 Ράφια ντέξιον 

συναρμολογούμενα 
συστήματα 

αποθήκευσης βάθος 

19εκ., 30εκ, 38 εκ., 46 
εκ., μήκος 72 εκ., 92 εκ. 

και 122 εκ.  

Τεμ. 304 18,00     

8.2 Διάτρητα γωνιακά 
ελάσματα διαστάσεων 

56χ36χ2mm, 
40x40x2mm, 

36x36x1,8mm ύψος 
2,00μ, 2,44μ, 3,05μ  

Τεμ. 104 8,00     

8.3 Μεταλλικές θυρίδες - 

ερμάρια αποδυτηρίων 
μεταλλικά από γαλβανιζέ 

λαμαρίνα 10 θέσεων  

Τεμ. 5 200,00     

8.4 Λινοθήκη - ντουλάπα 
επίτοιχη βάθος 62 εκ., 

μεταλλική 

Τεμ. 13 100,00     

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     

 ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗ   

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   

 Φ.Π.Α. 23 %     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                 

Νέα Φιλαδέλφεια, 18-11-2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 

 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Α.8 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 8.1 

Προμήθεια ενός (1) ραφιού ντέξιον, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 18,00 €. 

Τιμή μονάδος:…………………………………………………………………………………………………….. €. 

Τιμή ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………  

 

Άρθρο 8.2 

Προμήθεια ενός (1) διάτρητου γωνιακού ελάσματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 8,00 €. 

Τιμή μονάδος:…………………………………………………………………………………………………….. €. 

Τιμή ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………  

 

Άρθρο 8.3 

Προμήθεια μιας (1) μεταλλικής θυρίδας - ερμαρίου αποδυτηρίων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 200,00 €. 

Τιμή μονάδος:…………………………………………………………………………………………………….. €. 

Τιμή ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………  

 

Άρθρο 8.4 

Προμήθεια μιας (1) λινοθήκης - ντουλάπας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 100,00 €. 

Τιμή μονάδος:…………………………………………………………………………………………………….. €. 

Τιμή ολογράφως:……………………………………………………………………………………………………………… € 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 18-11-2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 

 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 A.M. : 176/ 2015 
 ΠΡΟΫΠ: 10.600,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.15.7341.007 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας για 
την ομάδα Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ποσού 8.604,00 €, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία 
της απ’ ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, λόγω κήρυξης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άγονου για τις εν λόγω ομάδες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 236/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η αριθμ. 11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο 209, 

όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 
 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

 Η υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 

 Η υπ’ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ 31-12-2013 τεύχος Β) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 
& Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-
12-2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ)». 

 Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι τα παρακάτω: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

2. Το τιμολόγιο. 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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5. Οι τεχνικές Προδιαγραφές. 

6. Η προσφορά του αναδόχου και το τιμολόγιο προσφοράς. 

 

AΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 10.600,00 € 
συμπεριλαμβανομένου στρογγυλοποίησης και ΦΠΑ 23%. 

3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2015. 

3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας ««Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας- (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών» του 
Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών 

4.1 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

4.2 Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 

4.3 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών, εφ’ όσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 της 
11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έγκριση αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωσης 

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από 
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου (Επιτροπή Αξιολόγησης). 

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με του άρθρο 157 του Ν. 
4281/2014, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 
χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το 
διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

β. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Ο χρόνος 
λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας.  
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γ. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη 
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

δ. Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια υλικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Υπογραφή σύμβασης 

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει 
μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και 
της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. 

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων 
αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία 
έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 30,00 ευρώ. 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των 
υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση θα γίνει στον Νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό (Μαιάνδρου 113 στην Νέα Φιλαδέλφεια). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα οριστεί από τον 
Δήμο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των 
υλικών, παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασμό με τις παρ. 1,2 & 3 
του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παραλαβής, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή, 
οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι πλήρους αποκατάστασης των κακοτεχνιών που 
παρατηρήθηκαν. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί από εγγύηση καλής λειτουργίας για τον 
εξοπλισμό που καλύπτεται από εγγύηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Αν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του εξοπλισμού βρεθεί κάποιο είδος ή κάποιο 
στοιχείο του που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και 
γενικά των προσφερόμενων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν 
να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, τότε εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στο 
άρθρο 33, 34 και 35 διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης της προμήθειας ,δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή από την επιτροπή, 
θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 
εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα πρέπει 
να αποκαθίσταται εντός 48 ωρών από τη σχετική ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Τρόπος πληρωμής, φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου 
και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους κατά βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά τη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και 
παράδοση του εξοπλισμού στο κτίριο του 2ου Κ.Π.Α. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που 
πιθανόν να γίνει μέχρι της παράδοσης του εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους, (εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία κατά την 
διαδικασία του διαγωνισμού), δειγμάτων για εξέταση από την επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών, είναι υποχρεωτική και επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς 
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Τα δείγματα θα παραδοθούν μαζί με την 
υποβολή της προσφοράς. Τα δείγματα θα προσκομίσει στο φορέα ο προσφέρων με δικά του έξοδα 
πριν την έναρξη του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε ομάδα προϊόντων θα 
υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 
βαθμολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 18-11-2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 

 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΟΥ 
Πολ. Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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