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ΠΡΟ
Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή εξξώλ
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην

Σει./θαμ : 2321350569 / 2321350568
E-mail : paideias@serres.gr

ΘΔΜΑ : « Αλαδήηεζε πξνζθνξώλ»
Θα ζαο παξαθαινύζακε, γηα ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο γηα ηελ αλαδήηεζε πξνζθνξώλ ζρεηηθά κε ηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο πξνκεζεηώλ
Λόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ θαηεγνξηώλ ζαο ζηέιλνπκε ηνλ ζπλνιηθό
πίλαθα. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απαληήζνπλ κόλν ζε όζεο θαηεγνξίεο
ηνπο ελδηαθέξνπλ, ζην ζρεηηθό ππόδεηγκα πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο νη νπνίεο
δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ην παξόλ έγγξαθν ζα ζεσξνύληαη απαξάδεθηεο.
Οη πξνκήζεηεο αθνξνύλ όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο Γήκνπ εξξώλ θαη γηα πεξίνδν 1-1-2021 κέρξη 31-12-2021.
Όπνπ δελ αλαθέξεηαη πνηόηεηα πξντόληνο λνείηαη ε νηθνλνκηθόηεξε
επηινγή ιόγσ ηνπ όηη δελ ππάξρεη ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα θάζε
θαηεγνξία ώζηε λα ηεζνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.
Οη πνζόηεηεο θαη ηα είδε πξνκήζεηαο είλαη ελδεηθηηθά. Ο αλάδνρνο ηεο
θάζε θαηεγνξίαο ππνρξενύηαη ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαη εθηόο πξνζθνξάο
ζηελ ίδηα πάληα θαηεγνξία πξντόλησλ

! ! ! ΠΡΟΟΥΖ ! ! !
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ έωο
θαη ε 28/12/2020 θαη ώξα 14:00 ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε
ηελ πξωηνθόιιεζε ηνπ θαθέινπ.
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε
«ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ θαηεγνξία ……..» θαη ε θαηεγνξία γηα ηελ νπνία
αλαθέξεηαη ε πξνζθνξά,
ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο ηελ
πξνζθνξά, ζθξαγίδα θαη ηξόπνο επηθνηλωλίαο.

Γηα θάζε θαηεγνξία ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη μερωξηζηή
πξνζθνξά ζε δηαθνξεηηθό ζθξαγηζκέλν θάθειν.
Γηα θάζε θαηεγνξία ζα πξέπεη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ θάθειν
ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηνλ πίλαθα από ην ζρεηηθό ππόδεηγκα πξνζθνξάο κε
ηα όια ηα είδε ηεο θαηεγνξίαο θαη κε ηελ ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ αλά είδνο ε νπνία ζα
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΆΝΔΗ ΣΟΝ Φ.Π.Α. θαζώο θαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ.
Όια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα αθνξνύλ θαηλνύξγηα
πξντόληα, ακεηαρείξηζηα, απζεληηθά (original) θαη κε πιήξε εγγύεζε όπνπ
απηή ππάξρεη.
Οη πξνζθνξέο ΓΔΝ πξέπεη λα έρνπλ κνπηδνύξεο ή δηνξζώζεηο, θαζώο
θαη δηνξζσηηθή ηαηλία ή πγξό.
ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ελδέρεηαη κεηά ηελ αμηνιόγεζε λα δεηεζεί
ηερληθή επάξθεηα ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε ηνλ αλάινγν πίλαθα πξνζσπηθνύ.
Ζ ηερληθή επάξθεηα, όπνπ δεηεζεί, ζεσξείηαη ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Οη ελδηαθεξόκελνη νη νπνίνη ππνβάινπλ πξνζθνξά ή έγγξαθν
ελδηαθέξνληνο ζπλεξγαζίαο απνδέρνληαη πιήξσο όινπο ηνπο όξνπο ηνπ
παξόληνο εγγξάθνπ.
Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξόκελσλ παξαθαινύκε λα θαηαηεζνύλ
εγγξάθσο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δηαθνξεηηθό γηα θάζε θαηεγνξία
πξντόλησλ ζην γξαθείν ηεο ΔΔΓΔ Γήκνπ εξξώλ, επί ηεο Κ. Καξακαλιή 36
(θηίξην Ννκαξρίαο) γξ.119, ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΣΟ ΣΖΛ. 2321350568569
ΖΜ.: Γηα ηελ ηπρόλ αλάιεςε πξνκήζεηαο είλαη απαξαίηεηε ε
πξνζθόκηζε Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, Πνηληθό
Μεηξών θαη Πηζηνπνηεηηθό Πξωηνδηθείνπ όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε
κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, βεβαίωζε εγγξαθήο ζην
Δπηκειεηήξην, θαζώο θαη IBAN ηξαπέδεο γηα ηελ εμόθιεζε ησλ
παξαζηαηηθώλ. Οη ηξαπεδηθέο δαπάλεο νη νπνίεο ζα πξνθύςνπλ γηα ηελ
εμόθιεζε ηηκνινγίσλ βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ζ ΔΔΓΔ έρεη ινγαξηαζκό
ηξαπέδεο EUROBANK.
ΖΜ.2: Οη πξνκήζεηεο ππόθεηληαη ζε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ
Δ..Δ.Γ.Δ. ΓΖΜΟΤ ΔΡΡΧΝ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΌ ΔΣΟ 2021
ηνηρεία ζπκκεηέρνληνο :
Δπώλπκν/ Δπσλπκία : ____________________________________________
Α.Φ.Μ. : _______________________________________________________
Σει./ Κηλ : ____________________________ / ________________________

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ________________________________________

Πεξηγξαθή πξντόληνο

πνζόηεηα

Σειηθή ηηκή κε
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Με ηελ παξνύζα απνδέρνκαη ηνπ όξνπο ζπκκεηνρήο κνπ όπσο απηνί
αλαθέξνληαη.

ν/ε ππνβάιισλ ηελ πξνζθνξά

_____________________________
Τπνγξαθή θαη νλνκαηεπώλπκν

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ
Δθθελώζεηο
Aπνθξάμεηο

βόζξωλ

Δθθέλσζε εμσηεξηθνύ βόζξνπ 20 θ.κ.
Απόθξαμε ηνπαιέηαο κνλήο

Δξγαιεία, θιεηδαξηέο, θιεηδηά,
κεληεζέδεο, ζπλδεηήξεο,
αιπζίδεο, ειαηήξηα θ.α
Αληηθιείδη απιό
Καξθηά Ν18 1 θηιό
Κιεηδί γεξκαληθό από 12-13
εη θαηζαβίδηα 8 ηεκαρίσλ (4 ίζηα 4 ζηαπξνί)
Αιπζίδα δηακέηξνπ 4 ρηι
ρνηλί ζαιάζζεο δηακέηξνπ 1 εθ
Βέξγεο ζεξκηθήο ζηιηθόλεο
Κιεηδαξηά θακαξόπνξηαο
Σζηκπίδα έσο 1,5 Ηληζα
Κιεηδηά Αιελ εη
Δθαξκνγέο Ζ/Τ - Παθέηα
Λνγηζκηθνύ
Microsoft Windows 7pro 64 bit
Microsoft Windows 10pro 64 bit
Microsoft Office 2019 home and business
ESET antivirus 2020 4 Θέζεηο
Κιεηδαξάο
Δξγαζία αλνίγκαηνο θιεηδσκέλεο πόξηαο μύιηλεο
εμσηεξηθή
Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο ζε μύιηλε πόξηα εμσηεξηθή
Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο ζε μύιηλε πόξηα εζσηεξηθή
Κνξλίδεο
Κνξλίδα απιή μύιηλε 20ρ15 πάρνο 3 εθ κε ηδάκη
Περάθηα γηα αθίζεο μύιηλα 1,2 2 ηεκαρηα
Κνξλίδα απιή Ξύιηλε 60ρ35 πάρνο 5 εθ κε ηδάκη
Μπαηαξίεο
Αιθαιηθέο ΑΑ ρ 20 ηεκ
Αιθαιηθέο ΑΑΑρ 20 ηεκ

Αιθαιηθέο 9V ρ 1 ηεκ
Δπαλαθνξηηδόκελεο ΑΑ ρ 4 ηεκ
Μπνθηνλίεο - Απεληνκώζεηο
Απεληόκσζε (θηήξην 1 όξνθνο 500 η.κ. απιή 1000 η.κ. κε
ρώκα)
Μπνθηνλία ζρνιηθνύ θηεξίνπ (θηήξην 1 όξνθνο 500 η.κ.
απιή 1000 η.κ. κε ρώκα)
Ξεξνγξαθηθό θαη κεραλνγξαθηθό
ραξηί
Υαξηί Α4 80γξ Καιήο πνηόηεηαο (π.ρ. navigator)
Υαξηί Α3 80γξ Καιήο πνηόηεηαο (π.ρ. navigator)
Υαξηί Α4 80γξ
Υαξηί Α3 80γξ
Ξύιηλα δάπεδα, θ.ι.π
Γάπεδν LAMINATE 6ρηι ρσξίο ζρέδην 1ηκ κε ηα
πεξαζηηθά
Παηρλίδηα παηδαγωγηθά Eπηηξαπέδηα
Παδι ράξηηλα 50 ηεκαρίσλ
Δπηηξαπέδην παηρλίδη γθξηληάξεο
Πιάζηεο πιαζηειίλεο
θάθη μύιηλν
Ρνιά πιαζηειίλεο
Φόξκεο Γιππηηθήο
Φξνύηα πιαζηθά
Πιαζηηθά είδε
Πηάηα κίαο ρξήζεσο 100 ηκρ
Πνηήξηα λεξνύ κε αληνρή ζην δεζηό 100 ηκρ
Κνπβάο πιαζηηθόο ζηξόγγπινο κε ρεξνύιη
εκαίεο - Λάβαξα
εκαία Διιεληθή πθαζκάηηλε (ζηαληαξ κέγεζνο) πιεθηή
(όρη ζηάκπα) Διιεληθήο Καηαζθεπήο
πλαγεξκόο
Δηήζην ζπκβόιαην ζπληήξεζεο θαη παξαθνινύζεζεο
ζπλαγεξκνύ κε 5 ξαληάξ ρώξνπ θαη 10 παγίδεο πόξηαοπαξαζύξσλ ρσξίο ζύλδεζε κε αζηπλνκία θιπ

πληήξεζε - Αλαγόκωζε
ππξνζβεζηήξωλ - Ππξαζθάιεηα
Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξα 6 θηιώλ
Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξα 12 θηιώλ
Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξα CO2 5 θηιώλ
Τδξαπιηθή δνθηκή ππξνζβεζηήξα 6 θηιώλ
Μαλόκεηξν ππξνζβεζηήξα 6 θηιώλ
πζθεπέο γξαθείνπ πιελ Ζ/Τ
Πιαζηηθνπνηεηήο Α4
Βηβιηνδέηεο πιαζηηθνύ ζπηξάι
θξαγίδεο - Σακπέιεο - Έπαζια
θξαγίδα ζηξόγγπιε μύιηλε κε επηγξαθή (ΔΝΗΑΗΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΤ ΔΡΡΧΝ)
θξαγίδα ηεηξάγσλε μύιηλε κε επηγξαθή (ΔΝΗΑΗΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΤ ΔΡΡΧΝ)
θξαγίδα ζηξόγγπιε απηόκαηε κε επηγξαθή (ΔΝΗΑΗΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟΤ ΔΡΡΧΝ)
Σειεθωληθά θέληξα - Δμνπιηζκόο
Σειεθσληθό ςεθηαθό θέληξν 2 εμσηεξηθώλ 8 εζσηεξηθώλ
κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζε 4ρ16 θαη πξόγξακκα
θσλεηηθήο θαζνδήγεζεο ρσξίο ζπζθεπή θνλζόιαο κε
εγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκό

Σνπνζέηεζε παηωκάηωλ
Σνπνζέηεζε παηώκαηνο LAMINATE 6ρηι 100η.κ. κε
αλάινγν ζνβαηεπί 50 κ
Σππνγξαθηθά
Έληππν κνλόρξσκν 14ρ9 εθ 80γξ 2.000ηκρ
Έληππν ηέζζεξα ρξώκαηα 14ρ9 εθ 160γξ 2.000ηκρ
Έληππν δύν ρξώκαηα 14ρ9 εθ 160γξ 2.000ηκρ
Ταινπίλαθεο - Πιεμηθιάο
(αληηθαηάζηαζε)
Αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα 50ρ50 5ρηι ζε μύιηλν
θνύθσκα
Αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα 100ρ60 5ρηι ζε θνύθσκα
αινπκηλίνπ

Τιηθά αξρεηνζέηεζεο – Έπηπια
Αξρεηνζήθε μύιηλε ηνπιάρηζηνλ 80ρ40ρ200 δύν θύιισλ
Αξρεηνζήθε μύιηλε ηνπιάρηζηνλ 80ρ40ρ82 δύν θύιισλ
πξηαξηέξα ηξνρήιαηε ηνπιάρηζηνλ 39ρ39ρ50
Τιηθά μπιείαο
Ξύια γηα παγθάθηα 2,4ρ0,1ρ0,2
έηνηκα βακκέλα θαη πεξαζκέλα

πνζόηεηα 50 ηεκάρηα

Τιηθά ππξόζβεζεο
Ππξνζβεζηήξαο 6 θηιώλ
Ππξνζβεζηήξαο 12 θηιώλ
Ππξνζβεζηήξαο CO2 5 θηιώλ
Φωηνηππίεο - ειηδνπνηήζεηο
Έγρξσκε θσηνηππία Α4 80γξ κε 100% θάιπςε
ειηδνπνίεζε ζεξκηθή 100 ζει κε εμώθπιιν
ειηδνπνίεζε ζπηξάι 100 ζει κε εμώθπιιν
Φεθηνπνίεζε δεδνκέλωλ
Βηληενζθόπεζε εθδήισζεο κίαο ώξαο κε 1 θάκεξα
Βηληενζθόπεζε εθδήισζεο κίαο ώξαο κε 2 θάκεξεο
Βηληενζθόπεζε εθδήισζεο δύν σξώλ κε 1 θάκεξα
Βηληενζθόπεζε εθδήισζεο δύν σξώλ κε 2 θάκεξεο
Δγγξαθή CD ηεκ 50

Γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ε ρνιηθή Δπηηξνπή κεηά από απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ελδηαθεξόκελνπο ηελ
ζύκθσλε γλώκε ηνπο γηα ζπλεξγαζία κε ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή κε ηηο
ελδεηθηηθέο ηηκέο ε νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαη
πξνήιζαλ από ηελ αλαδήηεζε πξνζθνξώλ γηα ην έηνο 2021.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε όζεο θαηεγνξίεο
επηζπκνύλ.
Σν πιήζνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αλά θαηεγνξία ή ην ζύλνιν ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ αλά θαηεγνξία ζα απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
Ζ έγγξαθε ζπκκεηνρή ζεκαίλεη θαη απνδνρή όισλ όζσλ αλαθέξνληαη
ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν.

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ εγγξάθνπ
ελδηαθέξνληνο ζπλεξγαζίαο είλαη ε 28-12-2020 θαη ώξα 14:00
ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξωηνθόιιεζε ηνπ
θαθέινπ.
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Τπνβνιή
εγγξάθνπ ελδηαθέξνληνο ζπλεξγαζίαο» ηα ζηνηρεία ηνπ ππνβάιινληνο
ηελ πξνζθνξά θαη ηξόπνο επηθνηλωλίαο.
ην έγγξαθν παξαθαινύκε λα αλαθέξεηε όηη:
Δπηζπκώ ηελ ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ εξξώλ θαη απνδέρνκαη
όινπο ηνπο όξνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ/ππεξεζηώλ γηα ην
έηνο 2021 θαη ζύκθωλα κε ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ παξόληνο
εγγξάθνπ κε αξ.πξ. 633 /14-12-2020.

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ κε ελδεηθηηθέο ηηκέο
Αζιεηηθό πιηθό
Γίρηπ Βόιεη 9,5ρ1,0

18,6

Γίρηπ εζηίαο πνδνζθαίηνπ 5ρ5

17,36

Μπάια κπάζθεη κέγεζνο 7

5,58

θπηάιε πιαζηηθή εη 8 ηεκ

7,94

ηεθάλη γπκλαζηηθήο 60 εθ.

2,6

ηξώκα γπκλαζηηθήο 160ρ50ρ0,8

5,46

Ραθέηεο Μπάληκηληνλ κε θνξκό γξαθίηε
θαη πιαίζην αινπκηλίνπ

12,28

Κώλνο 23 εθ.

0,99

Γίρηπ κπάληκηληνλ 6,20Υ0,70Υ0,06 m

8,06

Αγνξά – πληήξεζε- Δπηζθεπή
κηθξνθωληθώλ εγθαηαζηάζεωλ θαη
ζπζηεκάηωλ ήρνπ

Αζύξκαην ππθλσηηθό κηθξόθσλν

120

Μίθηεο ήρνπ 4 θαλαιηώλ
Ζρεία 3 δξόκσλ ηζρύνο 100W RMS
Δληζρπηήο ήρνπ ηνπιάρηζηνλ 2 ρ 90W 4
ohm

130
160
140

Αγνξά κνπζηθώλ νξγάλωλ
Κηζάξα θιαζζηθή απιή μύιηλε κεγεζνο
3/4

65

Σξνκπέηα

250

Σύκπαλν παξέιαζεο

65

Αξκόλην 61 πιήθηξσλ κε ηνπιάρηζηνλ
60 ελζσκαηνκέλνπο ηόλνπο

190

Αληαιιαθηηθά κνπζηθώλ νξγάλωλ
ΔΣ ρνξδέο γηα θιαζηθήο θηζάξαο
medium tension

7

SET ρνξδέο κπάζνπ ειεθηξηθνύ
medium tension

22

ηόκην ζαμνθώλνπ

28

Αλαιώζηκα θαη Πεξηθεξεηαθά
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ
Μειαλάθη Lexmark z35 καύξν

25

«

«

έγρξσκν

28

«

«

C54n καύξν

45

«

«

έγρξσκν

45

«

«

Σνλεξ Lexmark MS 310

50

Σνλεξ Lexmark Δ460dn

50

Σνλεξ LEXMARK X264dn

45

Mouse USB, 3 πιήθηξα, laser 1000 δπη,
Αζύξκαην

7

Keyboard USB Αζύξκαην

12

Monitor LCD 19”, ζύλδεζε VGA,
αλάιπζε > 1200 dpi

65

Γίζθνο SSD 240 GB

40

Βηληενπξνβνιέαο αλάιπζε >1024,
αληίζεζε 10.000 : 1

350

Σξνθνδνηηθό 500watt

45

Δθηππσηήο Lexmark E460dn

100

Αζπξνπίλαθαο, Δίδε γξαθήο,
Γεωκεηξηθά όξγαλα
Μαξθαδόξνο γηα αζπξνπίλαθα

0,3

Υάξαθαο μύιηλνο/πιαζηηθνο 1 κ

3,9

Σξηγσλν μύιηλν ηζνζθειεο πίλαθα 50εθ

3,9

Γηαβήηεο πίλαθα καξθαδνξνπ κε
βεληνπδα

5,8

Βηβιία
Πξσηόθνιιν 100θ 25ρ35

5,9

Βηβιίν πξάμεσλ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ
>100θ

2,9

Μεηξώνπ πξνόδνπ καζεηώλ >100θ

2,9

Πξσηόθνιιν Αιιεινγξαθίαο >100θ

8,9

Ζκεξνιόγην ρ. Εσήο Α4 50θ

2,3

Γξαθηθή ύιε
Γαληδάθηα ζπξξαπηηθνύ Νν64

0,18

Γηαθνξεπηήο

0,9

Γηνξζσηηθό κε δηαιπηηθό ΔΣ πγξά

0,49

ηπιό ηύπνπ BIC

0,06

Μνιύβη απιό ΖΒ

0,06

Αθξώδε θύιια 20ρ30 15 ηεκ

0,9

Γηαθάλεηεο Α4 100ηεκ

0,75

Καξθίηζεο κε πιαηπ θεθάιη 100ηεκ

0,7

Καθέ ραξηί κέηξνπ (1 κ)

0,14

Κόιια θηπζηαιηδέ 200γξ

0,9

Μαξθαδόξνο γηα ιεπθνπίλαθα

0,3

Μαξθαδόξνο ππνγξάκκηζεο

0,27

Νεξνκπνγηέο 12 ρξώκαηα ζπζθεπαζία

0,75

Ξπινκπνγηέο ρνλδξεο 12 ηεκ
ζπζθεπαζία

1,8

πξαπηηθν Νν 64

1,7

Φαιίδη κηθξό ρεηξνηερλίαο

0,17

Υάξαθαο 30 εθ

0,25

Σέκπεξεο θηινύ κπνπθάιη

1,8

πλδεηήξεο Νν 4

0,6

Δίδε εγθαηαζηάζεωλ πγηεηλήο ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο
Βξύζε κνλή ηνίρνπ

7

Βξύζε απιήο

1,9

ηθόλη ληπηήξα αθνξληεόλ πιαζηηθό

1,15

Πιαζηηθή ζσιήλα ύδξεπζεο Φ16ρ2
κέηξα

1

Ραθόξ αξζεληθό 3/4

0,5

Μεραληζκόο αέξνο γηα θαδαλάθηα

6

Βαιβίδα ληπηήξα κε ππεξρείιηζε

3

Δίδε πγηεηλήο
Βάζε γηα ραξηί πγείαο απιή πιαζηηθή

3,59

Κάζηζκα ιεθάλεο παηδηθό

14

Λεθάλε παηδηθή

40

Καδαλάθη απιό πιαζηηθό παηεηό

16,35

Μεραληζκόο θινηέξ

2

Κνπβαδάθη κπάληνπ απνξξηκκάησλ κε
πεληάι δηακέηξνπ 22 εθ

5,2

Νηπηήξεο πξνζειάλεο 50ρ30

21,6

Λεθάλε ηνπξθηθνπ ηύπνπ

27,1

Δμνπιηζκόο αξρεηνζέηεζεο
Κιαζέξ Α4 κεγάιν κέγεζνο

0,8

Φάθεινη κε ιάζηηρν Α4

0,28

Φάθεινη κε απηηά Α4

0,16

Ράθη πιαζηηθό γξαθείνπ επηηξαπέδην

1

Γηαθάλεηεο γηα θιαζεξ (100ηεκ)

0,75

Έπηπια γξαθείνπ
Γξαθείν κειακίλεο 140ρ70 κε 2
ζπξηάξηα

82

Βνεζεηηθό γξαθείν 100ρ70

65

Καξέθια αλακνλήο κεηαιιηθή κε
πθαζκάηηλν θάζηζκα , πιάηε
Καξέθια γξαθείνπ ηξνρήιαηε
πθαζκάηηλή κε κπξάηζα\

19,5
39

Ζιεθηξνινγηθό Τιηθό
Λάκπα ππξαθηώζεσο 60W βηδσηή

1

Λάκπα ππξαθηώζεσο 100W βηδσηή

1

Λάκπα LED 120W

12

Λάκπα LED απόδνζεο 12W

1,8

Λάκπα θζνξηζκνύ ξάβδνο 0,6κ

1

Λάκπα θζνξηζκνύ ξάβδνο 0,9κ

2

Πνιύπξηδν 5 παξνρέο κε δηαθόπηε θαη
θαιώδην

4

Πξνέθηαζε θαισδίνπ 3ρ1,5 10 κέηξσλ

12

Πξίδα ηνίρνπ ζνύθν

2,5

Πξηδνδηαθόπηεο

4,5

Πξνβνιέαο εμσηεξηθνύ ρώξνπ
απόδνζεο 100 watt

7

Καιώδην 3ρ1,5 10 κ

6,5

Καιιηηερληθό πιηθό
Gliter ρεηξνηερλίαο

0,27

Αζεκόζθνλε

0,31

Κόιια ξεπζηή 500ml

1,86

Ξύιηλα καληαιάθηα κηθξό κέγεζνο

0,62

Ξπινθνξδέια 100κ

0,84

Πνύιηεο ρεηξνηερλίαο

0,35

ύξκα πίπαο απιό

0,7

Φειιόο κέηξνπ 2ρηι ρ 50 εθ ρ 1κ
Ππιόο ηύπνπ DAS
πξέη ρξπζνύ

2
1,3
2,15

Μεραλέο - πζθεπέο Γξαθείνπ πιελ
Ζ/Τ
Σειεθσληθή ζπζθεπή ρσξίο νζόλε
Σειεθσληθή ζπζθεπή κε νζόλε θαη
ηνπιαρηζηνλ 20 κλήκεο

15
20

Αζύξκαηε ζπζθεπή ηειεθώλνπ κε
ηνπιαρηζηνλ 20 κλήκεο
πζθεπή Φαρ-ηειέθσλν κε 50 κλήκεο
Laser αζπξνκαπξν

20
150

Οηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
CD player θνξεηό κε ππνδνρή USD
35rms
Ζιεθηξηθή θνπδίλα κηθξή θνηηεηηθή κε
θνπξλάθη
αθνύιεο ειεθ. θνύπαο Philips
FS8450
Φνύξλνο κηθξνθπκάησλ 700W 20
ιηηξσλ

38
60
8
55

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ

240

πληήξεζε Αλειθπζηήξωλ
Μεληαία ζπληήξεζε αλειθπζηήξα 5
ζηαζεσλ
Μεληαία ζπληήξεζε αλειθπζηήξα 3
ζηαζεσλ

60
40

πληήξεζε κνπζηθώλ νξγάλωλ Υόξδηζκα πηάλωλ
Υόξδηζκα πηάλνπ

80

πληήξεζε ειεθηξηθνύ δηθηύνπ
Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ πίλαθα 2
ζεηξώλ κε 6 αζθάιεηεο θαη ζύζηεκα
αζθάιεηαο δηαξξνήο ξεύκαηνο

150

Δξγαζία αληηθαηάζηαζεο θσηηζηηθνύ 2
ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ 1,2κ ζε ύςνο
3,3κ

20

Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ θαλαιηνύ θαη
θαισδίνπ ξεύκαηνο 3ρ1,5 50 κέηξσλ κε
4 γσλίεο
ηεθάληα - Λνπινύδηα - Φπηά θαη
δέληξα γηα θήπνπο.
ηεθάλη δάθληλν κε θνξδέια άζπξεκπιε θαη αλαγξαθή θνξέα θαη μύιηλν
πιαίζην ζηήξημεο θαη ηνπιάρηζηνλ 50 εθ.
πεξίκεηξν

40

20

πζθεπέο εηθόλαο – ήρνπ
Σειεόξαζε LED 22 “ κε ηνπιάρηζηνλ 1
ρξόλν εγγύεζε LED,αλάιπζε
1366ρ768, HDMI, USB, SCART

110

Σειεόξαζε LED 32 “ κε ηνπιάρηζηνλ 1
ρξόλν εγγύεζε LED,αλάιπζε
1366ρ768, HDMI, USB, SCART

140

Φνξεηό CD/mp3 player κε δύν ερεία
ηνπιάρηζηνλ 2ρ1,5watt

40

Τθάζκαηα - Υαιηά (αγνξά)
Παηάθη αληηνιηζζεηηθό 1 κ

9

Γηάδξνκνο κνθέηα κέηξνπ πιάηνο >1κ

5

Σνύιη
Καξαβόπαλν κέηξνπ
ηδεξόδξνκνο κέηξνπ
Βέιθξν απηνθόιιεην κέηξνπ

3

Τιηθά Δπηρξηζκάηωλ - Υξωκαηηζκώλ
Πιαζηηθό ρξώκα ιεπθό 5 θηιά
Πιαζηηθό ρξώκα (ρξώκα
δεηγκαηνινγίνπ) 15 θηιά
Τδξόρξσκα ιεπθό 15 θηια
Πιαζηηθό ρξώκα ιεπθό εμσηεξηθνύ
ρώξνπ 15 θηιά
Λαδνκπνγηά καύξε 1 θηιό
Ρνιό κηθξό γηα ιαδνκπνγηά
Ρνιό κεγάιν γηα πιαζηηθό ρξώκα
Πηπζζόκελν θνληάξη
Τθάζκαηα (θαζαξηζκόο)

9
2
0,5

6,2
21,1
6,6
16,4
5,95
1,3
2,85
3,3

Κνπξηίλα κε ηξέζα από νξγάληδα 100%
Polyester ηξεκνύκελν κέηνξ
ΥΑΛΗΑ [ΚΑΘΑΡΗΜΟ]
Μάιιηλν ραιί 2,5 η.κ. κε θξόζηα
πλζεηηθό ραιί 2,5 η.κ. ρσξίο θξόζηα
Μνθεηα 5 η.κ.
Υάξηεο
Πνιηηηθόο ράξηεο Διιάδνο θιίκαθα
1:4.000.000

2,5

9,25
9,25
26,25

25

Υαξηηθά
Αζπξν ραξηί κέηξνπ
Γηαθάλεηα πιαζηηθνπνίεζεο Α4 100 ηεκ
Υαξηί 80γξ ρξσκαηηζηό Α4
Υαξηί γθνθξέ Α4
Υαξηόληα δηαθνζκεηηθά 50ρ70
Υαξηόληα ρξσκαηηζηά 160 γξ Α4
Σεηξάδην απιό (κπιε) 50 θπιισλ Α4
Σεηξάδην ζπηξάι 200 θύισλ 4 ζεκάησλ
Α4
Μπινθ Βεινπηέ ηεκ
Μπινθ γιαζέ ηεκ
Υαξηί θαλζνλ 50ρ70

0,13
4,9
3,5
0,17
0,6
3,5
0,3
2,3
1,59
0,53
0,17

Ο Πξόεδξνο
ηεο Δ..Δ.Γ.Δ. Γήκνπ εξξώλ

ΑΒΒΑ ΡΗΕΟ

