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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προυπ 358.000.00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή

Από τον άξονα προτεραιότητας 09: «Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π.
¨Μακεδονία Θράκη¨. Η πράξη συγχρηματοδοτείτε από
το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (ΟΠΣ
383731)
      Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85%
από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου και κατά ποσοστό 15% από το
Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΟΜΑΔΑ  1: ΕΠΙΠΛΑ
(Α.Τ 1.1) : ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ CPV 39143110-0
Η κλίνη θα είναι διαστάσεων 1,00ΜΧ2,00Μ  κατασκευασμένη από μοριοσανίδα  MDF
με επένδυση οξιάς ή δρυός, (κεφαλάρι πλαϊνά και πόδια) τα τέσσερα πόδια θα είναι
κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο διατομής 5,00χ3,50εκ. τουλάχιστον.  Το κεφαλάρι
θα είναι ψηλότερο από τα πόδια. Επίσης θα διαθέτει και ορθοπεδικό τελάρο  σουμιές
από βέργες οξιάς αποτελούμενες από 7 στρώσεις ξύλου οξιάς.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος:  εκατόν ενενήντα ευρώ  (190,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.2) : ΚΟΜΟΔΙΝΟ CPV 39143123-4
Το κομοδίνο θα είναι διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50, κατασκευασμένο απο μοριοσανίδα
MDF με επένδυση καπλαμά οξιάς ή δρυός, πάχους  17χιλ. άριστης ποιότητας και
σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί, τοξικότητας και υγιεινής. Θα διαθέτει
τρία συρτάρια με χερούλια, η κίνηση των συρταριών θα πρέπει να γίνεται μέσα σε
γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κίνησης.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: εξήντα πέντε ευρώ (65,00Ευρώ)



(Α.Τ 1.3) : ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CPV 39143300-9
Το έπιπλο τηλεόρασης θα είναι διαστάσεων  0,80ΠΛ Χ 0,80Υ Χ0,45ΒΑ, αποτελούμενο
από  ένα ράφι  και δύο ντουλάπια,  κατασκευασμένο από μοριοσανίδα  MDF  με
επένδυση οξιάς ή δρυός 20 χιλιοστών. στο κάτω μέρος αντί ποδιών  θα φέρει
τέσσερα ροδάκια με φρένο μεγάλης αντοχής.  Οι πόρτες  των ντουλαπιών  θα είναι
κατασκευασμένες από ξύλινο πλαίσιο  με γυαλί και θα φέρουν πόμολα ανοίγματος . Η
άνω επιφάνεια του επίπλου στην οποία θα τοποθετηθεί η τηλεόραση θα διαθέτει
κατάλληλο μηχανισμό περιστροφής.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: διακόσια τριάντα ευρώ (230,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.4) : ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ CPV 39143310-2
Το τραπέζι σαλονιού θα είναι διαστάσεων  0,40Υ Χ 0,70ΠΛ Χ1,20Μ η άνω επιφάνεια
θα είναι κατασκευασμένη  από μοριοσανίδα MDF 20 χιλ. με επένδυση καπλαμά οξιάς
ή δρυός, οι τραβέρσες θα είναι διατομής 2,00χ7,00εκ. κατασκευασμένες απο μασίφ
ξύλο και τα τέσσερα πόδια του θα είναι κατασκευασμένα απο μασίφ ξύλο οξιάς
διατομής τουλάχιστον 7,00χ7,00 εκ.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση  στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: διακόσια τριάντα ευρώ (230,00Ευρώ)

(Α.Τ.1.5) : ΡΑΝΤΖΟ-ΚΡΕΒΑΤΙ CPV 39143110-0
Κρεβάτι ράντζο πτυσσόμενο διαστάσεων 180*80 το οποίο θα απαρτίζετε από
τετράγωνη σωλήνα βαμμένη στο χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Ορθοπεδικές τάβλες και στρώμα 6 εκ από σκληρό αφρολέξ.
Τοποθέτηση και επίδειξη στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: εξήντα πέντε ευρώ (65,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.6) : ΚΑΝΑΠΕΣ 3ΘΕΣΙΟΣ  (ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ ΚΡΕΒΒΑΤΙ) CPV 39113200-
9
Ο καναπές θα είναι διαστάσεων 2,15ΜΧ0,82Μ, ο σκελετός του θα είναι
κατασκευασμένος από   μασίφ ξύλο  οξιάς, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις
κοινοτικές προδιαγραφές περί τοξικότητας και υγιεινής θα αποτελείται επίσης απο
σκληρό αφρολέξ στη θέση του καθιστού   επενδυμένο με  ύφασμα σενίλ, χρώματος
που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. όλα τα στοιχειά θα είναι επενδυμένα με
βάτα και ύφασμα. Στο σημείο της πλάτης θα φέρει δύο μαξιλάρες μεγάλες
διαστάσεων 0,80χ0,50 και στα μπράτσα δυο μαξιλάρια διαστάσεων 0,40χ0,60. Στο
κάτω μέρος θα φέρει   μεταλλικό ανοιγόμενο σκελετό με ανατομικό στρώμα.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: τετρακόσια σαράντα ευρώ (440,00Ευρώ)



(Α.Τ 1.7) : ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ανοιγόμενο) CPV 39121200-8
Η επιφάνεια του τραπεζιού  θα είναι διαστάσεων 1,25Μ Χ 0,75Μ (κλειστή), και όταν
ανοίγει θα έχει διαστάσεις 1,90μ Χ 0,75μ με  ειδικό μηχανισμό, κατασκευασμένη από
μοριοσανίδα MDF με επένδυση καπλαμά οξιάς ή δρυός, 20 χιλιοστών, η τραβέρσα θα
είναι κατασκευασμένη απο μασίφ ξύλο οξιάς διαστάσεων 2,00χ7,00εκ άριστης
ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί τοξικότητας και υγιεινής.
Τα πόδια  θα είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο οξιάς και λίγο καμπυλωτά στο
κάτω μέρος   μεταβαλλόμενης διατομής .
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση και επίδειξη στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.8) : ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ (πτυσσόμενο) CPV 39121200-8
Το τραπέζι θα είναι κυκλικό διαμέτρου 0,60μ, ύψος 0,72μ, πτυσσόμενο
κατασκευασμένο απο μοριοσανίδα  MDF 17 χιλ. με επένδυση καπλαμά  οξιάς.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση και επίδειξη στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: πενήντα ευρώ (50,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.9) : ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ (πτυσσόμενη) CPV 39112000-0
Η καρέκλα θα είναι πτυσσόμενη από ξύλο οξιάς, και θα φέρει  ενιαίο καραβόπανο στο
τμήμα της πλάτης και του καθιστού.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: εξήντα ευρώ (60,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.10) : ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ CPV 39112100-1
10 Η καρέκλα θα είναι κατασκευασμένη απο  μασίφ ξύλο οξιάς και επένδυση από
σκληρό αφρολέξ και  ύφασμα στο μέρος του καθιστού. Θα έχει στην πλάτη της
χιαστί ξύλινο σύνδεσμο για μεγαλύτερη αντοχή. Τα πόδια της θα ενώνονται πλευρικά
με δύο ξύλινους συνδέσμους ενώ μπροστά και πίσω με ένα, άριστης ποιότητας και
σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί τοξικότητας και υγιεινής.
Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: εξήντα πέντε ευρώ (65,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.11) : ΝΤΟΥΛΑΠΑ 3φύλλη CPV 39122000-3
11 Η ντουλάπα θα είναι διαστάσεων 1,50ΠΛ Χ 2,00Υ Χ 0,60ΒΑΘ. Όλες οι επιφάνειες
θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα   MDF με επένδυση καπλαμά οξιάς ή
δρυός, πάχους  17χιλ. άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί τοξικότητας και υγιεινής. Θα διαθέτει καθρέπτη ο οποίος θα
τοποθετηθεί εσωτερικά στο ένα από τα τρία φύλλα της,  διαστάσεων 0,45μχ1,80μ.
Στο κάτω μέρος του κάθε πλαϊνού θα τοποθετηθούν δύο ρεγουλατόροι από
ενισχυμένο πολυαμίδιο για ρύθμιση του ύψους. Η ντουλάπα εσωτερικά  θα διαθέτει
δύο ράφια πάνω και κάτω και μία ράγα κάτω από το άνω ράφι.



Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή, εργονομική και άριστα επιμελημένη στο
χρώμα που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου. Επίσης θα διαθέτει χερούλια σε κάθε
φύλο της.
Τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: τριακόσια σαράντα ευρώ (340,00Ευρώ)

(Α.Τ 1.12) : ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ  ΞΥΛΙΝΟ CPV 39122000-3
Κουρτινόξυλο ξύλινο μήκους 1,80Μ με βάσεις στήριξης και ξύλινους κρίκους.

Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου.
Τοποθέτηση και εγκατάσταση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται στα
σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος:25,00Ευρώ

(Α.Τ 1.13) :Κρεμάστρα τοίχου CPV 39136000-4
Η κρεμάστρα θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα, τουλάχιστον 6 θέσεων με
μεταλλικούς γάντζους.
Τοποθέτηση και εγκατάσταση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται στα
σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος:30,00Ευρώ

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΤΡΩΜΑTA

(Α.Τ 2.1) : ΣΤΡΩΜΑ CPV 37414100-4
Ανατομικό στρώμα με  ανεξάρτητα ελατήρια, διαστάσεων 1,00ΠΛ Χ 2,00Μ Χ 0,20Y
με αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή επεξεργασία.
Βάτα λευκή απο 100% βαμβάκι κατάλληλα επεξεργασμένο ώστε να παρέχει
αντιμικροβιακή προστασία και να συμβάλει στην φυσική ελαστικότητα του σώματος.
Το εξωτερικό κάλλυμα θα είναι βαμβακερό με αντιβακτηριακή επεξεργασία ύφασμα
καπιτονέ υψηλών προδιαγραφών με επεξεργασία γαζώματος για εσωτερική
προστασία του στρώματος υποαλλεργικη βάτα που συντελεί στην τελική αίσθηση.
Θα είναι εφοδιασμένο με τέσσερις χειρολαβές  μεταφοράς και 4 δίοδοι εξαερισμού για
εσωτερική αναπνοή του στρώματος.
Τοποθέτηση στα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: εκατόν ενενήντα ευρώ (190,00 Ευρώ)

ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

(Α.Τ 3.1) : Κλιματιστική μονάδα 22.000 θερμίδων CPV  42512200-0
Τύπου Inverter
Ψυκτικής απόδοσης: Ψύξη: 24.000 - 29.515 Btu/h – Θέρμανση: 28.800 - 38.898
Btu/h.
Ενεργειακή κλάση ψύξη / θέρμανση: Α+ / Α+
Ψυκτικό μέσο: R410A
Παροχή Ισχύος Ø / V / Ηz: 1 / 220 - 240 / 50
Παροχή αέρα :  Εσωτερική, Μεγ. m3/min: 22 Εξωτερική, Μεγ. m3/min: 60
Κατανάλωση (ψύξη, W ): 2.190



Κατανάλωση (θέρμανση, W ): 2.330
EER/COP (ψύξη, W ): 3,47 (θέρμανση, W ): 3,21
Ρεύμα λειτουργίας: (ψύξη, A ): 6,6 (θέρμανση, A ): 3,62
Συνίσταται για χώρους έως 602
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (QUIET/L/M/H): 45/40/35/29 db
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας: 53 db
Λειτουργία Auto restart (αυτόματη επανεκκίνηση)
Λειτουργία φυσικής ροής αέρα
Λειτουργία πρόγραμμα ύπνου
Λειτουργία Night function (οικονομικη λειτουργία)
Λειτουργία ενισχυμένης απόδοσης (Jet cool)
Τριπλό φίλτρο αέρα & Plasma
Φίλτρο προστασίας απο ιούς και αλλεργίες
Αυτόματη εναλλαγή ψύξης - θέρμανσης
Σωληνώσεις: υγρό / αέριο διατομή: (3/8) / (5/8)
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ Χ Π Χ Β) 1.030 Χ 325 Χ 250
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ Χ Π Χ Β) 870 Χ 800 Χ 320
Βάρος εσωτερικής μονάδας: 17 kg
Βάρος εξωτερικής μονάδας: 60 kg
Τοποθέτηση,  εγκατάσταση του κλιματιστικού και σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα με
όλα τα υλικά καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες κλπ καθώς και μικροϋλικά που
απαιτούνται σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδας: χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00 Ευρώ)

(Α.Τ 3.2) : Κλιματιστική μονάδα 9.000 θερμίδων CPV 42512200-0
Ψυκτικής απόδοσης: Ψύξη: 8.500 - 12.620 Btu/h – Θέρμανση: 10.900 - 14.000
Btu/h.
Ενεργειακή κλάση ψύξη / θέρμανση: Α+ / Α+
Ψυκτικό μέσο: R410A
Παροχή Ισχύος Ø / V / Ηz: 1 / 220 - 240 / 50
Παροχή αέρα :  Εσωτερική, Μεγ. m3/min: 12  Εξωτερική, Μεγ. m3/min: 33
Κατανάλωση (ψύξη, W ): 550
Κατανάλωση (θέρμανση, W ): 700
EER/COP (ψύξη, W ): 4,55 (θέρμανση, W ):  4,60
Ρεύμα λειτουργίας: (ψύξη, A ): 2,4 (θέρμανση, A ): 3,1
Συνίσταται για χώρους έως 182
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (QUIET/L/M/H):  19/23/33/38 db
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας: 45 db
Λειτουργία Auto restart (αυτόματη επανεκκίνηση)
Λειτουργία φυσικής ροής αέρα
Λειτουργία πρόγραμμα ύπνου
Λειτουργία Night function (οικονομικη λειτουργία)
Λειτουργία ενισχυμένης απόδοσης (Jet cool)
Τριπλό φίλτρο αέρα & Plasma
Φίλτρο προστασίας απο ιούς και αλλεργίες
Αυτόματη εναλλαγή ψύξης - θέρμανσης
Σωληνώσεις: υγρό / αέριο διατομή: (1/4) / (3/8)
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ Χ Π Χ Β) 885 Χ 285 Χ 210
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ Χ Π Χ Β) 770 Χ 545 Χ 288
Βάρος εσωτερικής μονάδας: 11 kg
Βάρος εξωτερικής μονάδας: 34 kg



Τοποθέτηση,  εγκατάσταση του κλιματιστικού και σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα με
όλα τα υλικά καλώδια ασφάλειες μεταλλικές γωνίες κλπ καθώς και μικροϋλικά που
απαιτούνται σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδας: επτακόσια εβδομήντα ευρώ (770,00 Ευρώ)

ΟΜΑΔΑ 4 :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

(Α.Τ 4.1) : Hλεκτρονικός Υπολογιστής DESK TOP CPV 31710000-6
Τύπος Επεξεργαστή :Intel Core i5-2300 Processor (6M Cache, 2.80 GHz)
Λειτουργικό Σύστημα :Windows 7 Home Premium
Ταχύτητα Επεξεργαστή σε Ghz :2.80
Τύπος Μνήμης :DDR3
Μνήμη :4 GB
Χωρητικότητα HDD :   1.5 TB
Οπτικό Μέσο. :   DVD-RW
Πληκτρολόγιο USB, ποντίκι USB
Κάρτα Γραφικών  1GB
Οθόνη 22’’ LED FULL HD
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου
Ενσωματωμένη κάρτα ήχου
Πλήρως συναρμολογημένος και τοποθετημένος σε σημεία που θα υποδείξει η
υπηρεσία του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος:  επτακόσια ευρώ (700,00Ευρώ)

(Α.Τ 4.2) : Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) CPV 31710000-6
Τύπος Επεξεργαστή :   Intel Core i5-2300 Processor (6M Cache, 2.80 GHz)
Λειτουργικό Σύστημα :   Windows 7 Home Premium
Ταχύτητα Επεξεργαστή σε Ghz :   2.80
Τύπος Μνήμης :   DDR3
Μνήμη :   4 GB
Χωρητικότητα HDD :   1.5 TB
Οπτικό Μέσο. :   DVD-RW
Ποντίκι USB
Οθόνη 17’’
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου
Θύρες Επικοινωνίας: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x
Headphone out/Microphone-in combo jack.
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη HD κάμερα, 2-in-1 card reader (SD,
MMC).
Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία και μικρόφωνο.
Τύπος Μπαταρίας: 4 κελιών λιθίου ιόντων.
Κάρτα γραφικών με 2 GB αυτόνομης μνήμης
Πλήρως συναρμολογημένος και τοποθετημένος σε σημείο που θα υποδείξει η
υπηρεσία του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00Ευρώ)

(Α.Τ 4.3) : ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΣΑΡΩΤΗΣ) CPV
42991200-1
Τύπος Λειτουργίας :   Laser
Τύπος Σύνδεσης στον Η/Υ :   USB 2.0



Ανάλυση Εκτύπωσης σε dpi :   600 x 600
Εκτύπωση Σελίδας 12 και άνω ανα Λεπτό (Μαύρο) :
Εκτύπωση Σελίδας 8 και άνω ανα Λεπτό (Έγχρωμο) :
Ενσωματωμένο Fax
Χωρητικότητα Τροφοδότη Χαρτιού :   150 φύλλα & αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων
Τύπος Χαρτιού :   Α4
Bluetooth / WiFi
Υποστήριξη Δικτύου :   Ναι
Τοποθετημένο  σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.
Επίδειξη αυτού.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (496,91) Ευρώ

ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

(Α.Τ 5.1) : ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-Monotor   32΄ ΙΝΤΣΩΝ LED SMART TV CPV
32300000-6
Τεχνολογία: LED LCD
Μέγιστη ανάλυση: 1366 x 768 px
Δέκτης: Analog, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 (MPEG-4), DVB-T, DVB-T2 (MPEG-4)
Μέγιστο Refresh rate (Κατασκευαστή): 100 Hz
Μέγεθος οθόνης: 32'' (81.28 cm)
Smart λειτουργία: Ναι
Ήχος: 10W+10W
Ανάλυση: 1366x768
Ασύρματο Δίκτυο: Wi-Fi Ready
Δίκτυο: Ναι
Συνδεσιμότητα: 3 HDMI, 3 USB 2.0, CI Slot, RS-232C, Digital audio out, Component
In (Y, Pb, Pr) + Audio, Composite In (CVBS + Audio), Scart, PC Audio In (Share with
AV 2), Headphone out
Τοποθετημένες  σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου και επίδειξη
αυτών.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: διακόσια είκοσι ευρώ (220,00Ευρώ)

(Α.Τ 5.2) : ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CPV 39713200-5
Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 11 κιλών με 1400 στροφές και ενεργειακή κλάση
Α++.
Τεχνολογία Inverter
Οθόνη LCD
Πίνακας χειρισμού στα Ελληνικά
Αισθητήρας αφρού και απομάκρυνση
Αυτόματη κατανομή ρούχων στον κάδο
Ανάγλυφος κυψελωτός κάδος
Χωρητικότητα κάδου (λίτρα)78
Κλείδωμα για παιδιά
Τύπος Συσκευής : Ελεύθερο
Χρώμα : λευκό
Ενεργειακή Κλάση : A++



Χωρητικότητα Κάδου σε Kg : 11
Στροφές : 1400
Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης
Οθόνη Ενδείξεων
Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και
ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική
χρήση αυτού και επίδειξη.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: χίλια εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00Ευρώ)

(Α.Τ 5.3) : ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ CPV 39713510-1
Ισχύς (Watt) 3500 Watt
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) 16 cm
Μήκος κυλίνδρου (cm) 83 cm
Βάρος 39 kg
Επιπλέον Χαρακτηριστικά 15 κιλά ιματισμού την ώρα
σύμφωνα με DIN 11902, με αρχικό υπόλοιπο υγρασίας 20%,
Ρύθμιση θερμοκρασίας με ελεύθερη διαβάθμιση,
Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής κυλίνδρου σε 5 βαθμίδες
Περιέλιξη από πολυεστέρα-σύρμα με βαμβακερό πανί καθαρισμού
Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00Ευρώ)

(Α.Τ 5.4) : ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ CPV 42716200-0
Στεγνωτήριο ρούχων 8 kg
Σχεδιασμός
Ψηφιακή οθόνη
Δυνατότητα τοποθέτησης και κάτω από πάγκο εργασίας
Δυνατότητα τοποθέτησης σε διάταξη κολώνα
Τεχνολογία στεγνώματος με άντληση θερμού αέρα
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος  για τέλεια φροντίδα έως 8kg ρούχων
Ειδικοί αισθητήρες για αυτόματη επίτευξη ιδανικών συνθηκών στεγνώματος, ανάλογα
με το είδος του ρούχου
Perfect Dry, σύστημα μέτρησης υγρασίας με ενδεικτική λυχνία
Σύστημα συμπύκνωσης και διοχέτευσης υδρατμών στην αποχέτευση
Δοχείο συγκέντρωσης νερού
Επιλογή προγραμμάτων
Φωτιζόμενος περιστρεφόμενος επιλογέας και πλήκτρα
Θόρυβος
Ειδική ηχομόνωση για ασύγκριτα αθόρυβη λειτουργία
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Προεπιλογή έναρξης λειτουργίας μέχρι 24 ώρες
Ψηφιακή ένδειξη υπολοίπου χρόνου λειτουργίας
Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας στεγνώματος
Προγράμματα
Automatic +
Express
Μάλλινα, Μεταξωτά, Βαμβακερά, Ευαίσθητα, Συνθετικά
Τζην, Πουκάμισα, Μαξιλάρια μεγάλα/κανονικά, Πρόγραμμα για καλάθι, Υγιεινή -
Βαμβακερά
Ρούχα sport, Ρούχα outdoor, Αδιαβροχοποίηση
Αφαίρεση τσαλακώματος



Κρύος/Ζεστός αέρας για φρεσκάρισμα των ρούχων
Πρόσθετα πλήκτρα
Πρόγραμμα ιδιαίτερης φροντίδας των ρούχων με χαμηλή θερμοκρασία
Προστασία από τσαλάκωμα
Ασφάλεια
Ενδεικτικές λυχνίες για άδειασμα του δοχείου νερού και καθαρισμό των διόδων
εξαερισμού
Ηλεκτρονικό κλείδωμα συσκευής και προγράμματος
Χρώμα λευκό
Ενεργειακή κλάση A
Κατανάλωση ρεύματος: 2,10 kWh (μετά από στύψιμο στις 1000 στροφές/ ανά kg)
Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές αποχέτευσης και ηλεκτρισμού με
όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και
επίδειξη.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος :χίλια εφτακόσια πενήντα ευρώ (1.750,00Ευρώ)

(Α.Τ 5.5) : ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ CPV 39711310-5
Ισχύς 800 W.
Χωρητικότητα 10-15 φλυτζάνια.
Γυάλινη κανάτα.
Κρεμαστό φίλτρο με θήκη που αφαιρείται.
Στοπ ροής.
Φωτεινή ένδειξη on / off.
Επίδειξη και δοκιμαστική χρήση αυτού.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: πενήντα ευρώ (50,00Ευρώ)

ΟΜΑΔΑ 6:ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

(Α.Τ 6.1): ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CPV 30121200-5
Σάρωση:Laser beam
Εκτύπωση φωτογραφική
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ: 33 ΕΓΧΡ. & Α/Μ σελ. το λεπτό
ΑΝΑΛΥΣΗ τουλάχιστον 600dpi
ΠΟΛΛΑΠΛΑ αντίγραφα 1 – 999
ΖΟΟΜ 25-400% ΣΕ ΒΗΜΑΤΑ 1%
 ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 1024ΜΒ+80GB σκληρός δίσκος
ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 60-256 g/m2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 2x550φ.+100φ. bypass.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 4.400 φύλλα
ΜΕΓΕΘΟΣ XAΡTIOY Α6-Α3
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 220/240V, 50/60HZ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1.8Kw
Τοποθέτηση και εγκατάσταση καθώς και δοκιμαστική χρήση αυτού και επίδειξη.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (4.500,00Ευρώ)



ΟΜΑΔΑ 7 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

(Α.Τ 7.1) : ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ CPV 39221123-5
γυάλινο ποτήρι νερού ύψους 12εκ. και άνω διαμέτρου 7,0εκ. Σε σχέδια και χρώματα
μετά απο επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δύο ευρώ 2,00Ευρώ

(Α.Τ 7.2) : ΠΙΑΤΟ  (ΡΗΧΟ) CPV 39221220-5
πιάτο ρηχό 24εκ  πορσελάνης. Σε σχέδια και χρώματα μετά απο επιλογή της
υπηρεσίας του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50Ευρώ

(Α.Τ 7.3) : ΠΙΑΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΒΑΘΥ) CPV 39221220-5
πιάτο βαθύ πορσελάνης  24εκ. Σε σχέδια και χρώματα μετά απο επιλογή της
υπηρεσίας του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: πέντε ευρώ 5,00Ευρώ

(Α.Τ 7.4) : ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ CPV 39221121-1
φλιτζάνι καφέ (ελληνικού καφέ) με το πιατάκι του απο πορσελάνη. Σε σχέδια και
χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 2,50Ευρώ

(Α.Τ 7.5) : ΜΠΡΙΚΙ CPV 39722200-1
ανοξείδωτο μπρίκι ηλεκτρικής εστίας Νο4 κατασκευασμένο με κατάλληλο υλικό
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νόμου  για επαφή με τα τρόφιμα. Με χερούλι
που δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία  του σκεύους.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δέκα ευρώ 10,00Ευρώ

(Α.Τ 7.6) : ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ CPV 39722200-1
γυάλινη  κανάτα νερού 1,25 λίτρων με χερούλι
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: πέντε ευρώ 5,00Ευρώ

(Α.Τ 7.7) : ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ CPV 39223200-3
7 σετ μαχαιροπήρουνα ανοξείδωτα  αποτελούμενο από ένα κουταλάκι του γλυκού,
ένα κουτάλι της σούπας ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι, κατάλληλα
1 σετ
Τιμή μονάδος: τέσσερα ευρώ 4,00Ευρώ

(Α.Τ 7.8) : ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ CPV 39721100-
3
κατσαρόλα 24εκ. με καπάκι, ανοξείδωτη κατάλληλη για όλες τις εστίες ηλεκτρικές,
γκαζιού, κεραμικές, επαγωγικές, με χερούλια που δεν επηρεάζονται από τη
θερμοκρασία  της κατσαρόλας



1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: πενήντα ευρώ 50,00 Ευρώ

(Α.Τ 7.9) : ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ CPV 39721100-3
ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 24εκ. κατάλληλo για όλες τις εστίες ηλεκτρικές, γκαζιού,
κεραμικές, επαγωγικές, με χερούλι  που δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία  του
σκεύους.1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: σαράντα ευρώ 40,00Ευρώ

ΟΜΑΔΑ 8 :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

(Α.Τ 8.1) :ΠΑΠΛΩΜΑΤΟΘΗΚΗ CPV 39512200-6
παπλωματοθήκη κατασκευασμένη από μαλακό βαμβάκι - σατέν διαστάσεων

1,60ΜΧ2,00Μ  100% βαμβακερή. Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της
υπηρεσίας του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: είκοσι ευρώ 20,00Ευρώ

(Α.Τ 8.2) : ΚΟΥΡΤΙΝΑ CPV 39512200-6
κουρτίνα χοντρή ζακάρ μήκους 4 μέτρων και ύψους όσο το ύψος του ανοίγματος
μέχρι το κουρτινόξυλο. Σε σχέδια και χρώματα μετά απο επιλογή της υπηρεσίας του
Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δεκαπέντε ευρώ 15,00Ευρώ

(Α.Τ 8.3) : ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ  (2 ΣΕΝΤΟΝΙΑ + ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ)
CPV 39512100-5
3 σετ σεντόνια κατασκευασμένα απο μαλακό βαμβάκι - σατέν διαστάσεων
1,60ΜΧ2,250Μ  τα σεντόνια (πανωσέντονο και κατωσέντονο)
0,50ΜΧ0,70Μ  οι μαξιλαροθήκες,
Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου.
1 σετ
Τιμή μονάδος: τριάντα ευρώ 30,00Ευρώ

(Α.Τ 8.4) : ΜΑΞΙΛΑΡΙ CPV 39516120-9
μαξιλάρι διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ, με γέμιση σιλικόνης

1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δέκα ευρώ 10,00Ευρώ

(Α.Τ 8.5) : ΠΑΠΛΩΜΑ CPV 39511100-8
πάπλωμα διαστάσεων 1,60ΜΧ2,00Μ με γέμιση πολυεστέρα. Σε σχέδια και χρώματα
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: σαράντα ευρώ 40,00Ευρώ

(Α.Τ 8.6) : ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΟ CPV 39513100-2
Διαστάσεων 1,40ΜΧ1,80Μ ,70% βαμβάκι -30% PET  Σε σχέδια και χρώματα μετά από
επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δέκα ευρώ 10,00Ευρώ



(Α.Τ 8.7) : ΚΟΥΒΕΡΤΑ CPV 39511100-8
Διαστάσεων 1,60ΜΧ2,00Μ  Ακρυλική. Σε σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της
υπηρεσίας του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: τριάντα ευρώ 30,00Ευρώ

(Α.Τ 8.8) : ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ CPV 39514000-8
Διαστάσεων ,0,70ΜΧ1,40Μ / 0.50ΜΧ1,00Μ , 100% βαμβακερές, 500γρ/ τ.μ Σε
σχέδια και χρώματα μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου.
1 ΣΕΤ
Τιμή μονάδος: είκοσι ευρώ 20,00Ευρώ

(Α.Τ 8.9) : ΠΑΤΑΚΙ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ CPV 39532000-0
9 Διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ , με πλαστική βάση και ψάθα. Σε σχέδια και χρώματα
μετά από επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: είκοσι ευρώ 20,00Ευρώ

(Α.Τ 8.10) : ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ CPV 39532000-0
Διαστάσεων 0,50ΜΧ0,70Μ ,100% βαμβακερό, 660 γρ/ τ.μ Σε σχέδια και χρώματα
μετά απο επιλογή της υπηρεσίας του Δήμου.
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος: δέκα ευρώ 10,00Ευρώ

ΟΜΑΔΑ 9 :ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

(Α.Τ 9.1) : Ντουλάπι κουζίνας CPV 39141000-2
ντουλάπι κουζίνας που θα αποτελείται απο:
Ψυγείο 210lit. A’ Ενεργειακής Κλάσης
Απορροφητήρα  με φίλτρο ενεργού άνθρακα. (Δεν χρειάζεται έξοδο. )
Εστίες με  2 μάτια ( αυτόματα με θερμοστάτη)  μικρό και μεγάλο ταχείας
πυρακτώσεως 1500watt & 2000watt αντίστοιχα.
Φουρνάκι 28lit
Νεροχύτης ανοξείδωτος με γούρνα και μαξιλάρι.
Βρύση  ζεστού – κρύου.  (μεικτή )
Πιατοθήκες Inοx με νεροσυλλέκτη.
Πετσετοθήκη – Κουταλοθήκη
Kαλάθι  απορριμμάτων
Πρίζα ηλεκτρική.
Καλαθάκι ΙΝΟΧ για μαχαιροπήρουνα
Φύλλο αλουμινίου στη βάση του πάγκου για απόλυτη προστασία.
Κλείνει με στόρι  που την κάνει αθέατη, ικανή να δέσει με οποιονδήποτε χώρο.
Συνολική Διάσταση 190 cm Χ 204 cm Χ 65cm



Τοποθέτηση και εγκατάσταση σε όλες τις παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και
ηλεκτρισμού με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και δοκιμαστική
χρήση αυτού. 1 τεμάχιο
1 τεμάχιο
Τιμή μονάδος :χίλια ευρώ (1.000,00Ευρώ)

Ημερομηνία: Παρανέστι 06/05/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ο Συντάξας

ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ
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