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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
Αρ. Μελ.      25 /2018 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
                                                                                                                                              Π/Υ: 49.995,56 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Σύµφωνα µε το την µε αριθµ. 179/18 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας και µε 

εντολή των ̟ολιτικών µας Προϊσταµένων, ̟ροβήκαµε  στην σύνταξη της σχετικής µελέτης 

και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών της ̟ροµήθειας.  

Σκο̟ός της ̟ροµήθειας εξο̟λισµού είναι  να καλύψει τις ανάγκες του Πολιτιστικού 

Κέντρου της Τ.Κ. Ανατολικού και την ένταξη της ̟ροµήθειας εξο̟λισµού στο ΜΕΤΡΟ 19: 

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» 

ΠΑΑ 2014 -2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

(CLLD/LEADER) ∆ΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ. 

 

TEXNIKΑ 

Τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά - εξο̟λισµός οµαδο̟οιούνται στις ̟αρακάτω οµάδες : 

ΟΜΑ∆Α 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 

ΟΜΑ∆Α 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΟΜΑ∆Α 3 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΜΑ∆Α 4: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 5: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΟΜΑ∆Α 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΟΜΑ∆Α 7: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η 

Σηµειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να συµµετέχει στην ̟αρούσα ̟ροµήθεια 

υ̟οβάλλοντας ̟ροσφορά είτε για το σύνολο των ̟αρα̟άνω οµάδων (Σύνολο ειδών ̟ου 

̟εριλαµβάνουν οι οµάδες 1-7), είτε για το σύνολο των ειδών ̟ου ̟εριλαµβάνονται σε µεµονωµένες 

οµάδες (Οµάδες 1-6), είτε ειδικά για την οµάδα 7 για όλα ή για µεµονωµένα είδη. 

Οι τιµές µονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό της ̟αρούσας µελέτης 

εκτιµήθηκαν µε βάση έρευνα αγοράς α̟ό το ελεύθερο εµ̟όριο. 

Τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά θα είναι καινούρια, ̟ρόσφατης κατασκευής και τελευταίου τύ̟ου, 

κατασκευασµένα α̟ό γνωστό και ̟ιστο̟οιηµένο οίκο κατασκευής ανάλογων ειδών. Θα είναι δε 

κατά ̟ροτίµηση Ευρω̟αϊκής ̟ροέλευσης και κατασκευής και θα φέρουν όλα τα αντίστοιχα 

̟ιστο̟οιητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία και αναφέρονται στα τεύχη της ̟αρούσας 

µελέτης. 

Τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώµατα, έτοιµα για 

̟λήρη, ασφαλή, α̟ρόσκο̟τη και αξιό̟ιστη λειτουργία. Θα ̟αραδοθούν ελεύθερα βαρών, µε όλα τα 

α̟αραίτητα συνοδευτικά τους έγγραφα (̟ιστο̟οιητικά, εγχειρίδια 
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χρήσης/λειτουργίας/συντήρησης), εργαλεία και αξεσουάρ ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στην 

̟αρούσα τεχνική ̟εριγραφή. 

Στην τιµή όλων των υλικών ̟εριλαµβάνονται όλες oi α̟αιτούµενες ενέργειες - εργασίες, αλλά και 

α̟αραίτητα υλικά και µικροϋλικά το̟οθέτησης, σύνδεσης, εγκατάστασης ό̟ως ενδεικτικά και όχι 

̟εριοριστικά: µεταφορά στο χώρο ̟αράδοσης / ̟αραλαβής όλων των α̟αραίτητων υλικών, 

ελεύθερων βαρών, έξοδα ̟ιστο̟οίησης, έξοδα εκτελωνισµών, υλικά και εργασία 

το̟οθέτησης-σύνδεσης- εγκατάστασης, έξοδα δοκιµών και ελέγχων, κρατήσεις και ότι άλλο 

έξοδο-δα̟άνη χρειαστεί (ακόµη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην ̟αρούσα µελέτη) για την 

̟αράδοση των υλικών σε ̟λήρη, ολοκληρωµένη, α̟ρόσκο̟τη, συνεχή, αξιό̟ιστη και ασφαλή 

λειτουργία σύµφωνα και µε τις α̟αιτήσεις της ̟αρούσας µελέτης. 

Στην τιµή του εξο̟λισµού ̟εριλαµβάνεται και η εκφόρτωση - συναρµολόγηση και το̟οθέτηση των 

υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών στους χώρους ̟ου θα υ̟οδειχθούν, καθώς και όλες εκείνες οι εργασίες ̟ου 

α̟αιτούνται για την το̟οθέτηση αυτών κατά τρό̟ο ασφαλή και λειτουργικό. 

Ο χρόνος ̟αράδοσης των υ̟ό ̟ροµήθεια υλικών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές 

ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα ̟αράτασης ανάλογα µε την ̟ρόοδο της 

̟αράλληλης εργολαβίας έως την καταληκτική ηµεροµηνία του ̟ρογράµµατος. 

Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη θα εγκαθίστανται στην τελική τους θέση στα σηµεία ̟ου θα υ̟οδειχθούν. 

Τα σχετικά CPV για την ̟αρούσα ̟ροµήθεια είναι τα εξής: 

 

• CPV - 30213000-5: Προσω̟ικοί ηλεκτρονικοί υ̟ολογιστές 

• CPV - 30213100-6: Φορητοί ε̟ιτρα̟έζιοι µικροϋ̟ολογιστές 

• CPV - 30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών 

• CPV - 30232100-5: Εκτυ̟ωτές και σχεδιογράφοι 

• CPV - 32300000-6: Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και ανα̟αραγωγής   

              ήχου ή εικόνας 

• CPV - 32340000-8: Μικρόφωνα και µεγάφωνα 

• CPV - 32342410-9: Εξο̟λισµός ήχου 

• CPV - 32342412-3: Ηχεία 

• CPV - 32343000-9: Ενισχυτές 

• CPV - 32342420-2: Κονσόλα µείξης ήχου για στούντιο 

• CPV - 42512200-0 : Κλιµατιστικό µηχάνηµα ̟ροσαρµοσµένο ε̟ί τοίχου 

• CPV - 39000000-2: Έ̟ι̟λα (ό̟ου ̟εριλαµβάνονται έ̟ι̟λα γραφείου), ε̟ι̟λώσεις, οικιακές  

             συσκευές  

• CPV - 37420000-8: Εξο̟λισµός γυµναστηρίου  

• CPV - 39141400-6: Εντοιχιζόµενες κουζίνες 

 

 

Οι Προσφέροντες θα ̟ρέ̟ει να λάβουν γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού καθώς και των 

το̟ικών συνθηκών. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό α̟οτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι Προσφέροντες 

έχουν λάβει γνώση όλων των όρων του ̟αρόντος διαγωνισµού καθώς και των το̟ικών συνθηκών. Η 

συµµετοχή στο διαγωνισµό α̟οτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι Προσφέροντες είναι σε θέση να 

εκτελέσουν την ̟ροµήθεια του εξο̟λισµού στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Η ̟ροµήθεια ̟ρέ̟ει 

να εκτελεστεί α̟ό τον Προµηθευτή (για το σύνολο των ειδών ̟ου αυτός ̟ροσέφερε) και µε δικά του 

µέσα. 

 Οι εργασίες µεταφοράς-το̟οθέτησης- συναρµολόγησης –εγκατάστασης -σύνδεσης- δοκιµών- 

ελέγχων θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. 
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Τα αναφερόµενα στη µελέτη στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και α̟αράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι 

α̟οτελούν ̟ροτίµηση ή ε̟ιθυµία της Υ̟ηρεσίας. Ό̟ου ρητά αναφέρεται η λέξη «̟ερί̟ου» δεν 

ε̟ιτρέ̟εται η α̟όκλιση να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του 10% (±10%). Ό̟ου αναφέρεται η λέξη 

̟.χ. «τουλάχιστον» ή το «λιγότερο» ή το σύµβολο «>» αυτό α̟οτελεί ένα κάτω όριο. Αντίστοιχα 

ό̟ου αναφέρεται η λέξη ̟.χ. το «̟ολύ» ή «µέχρι και» ή η φράση «ίσο ή µικρότερο» ή το σύµβολο 

«<» , αυτό α̟οτελεί ένα άνω όριο. 

Σηµειώνεται ότι οι συµµετέχοντες οφείλουν να λάβουν γνώση των ̟αρακάτω τεχνικών 

̟ροδιαγραφών καθώς και να ̟ροσφέρουν ̟ροϊόντα τα ο̟οία θα έχουν χαρακτηριστικά ̟ου να 

̟ληρούν τις α̟αιτήσεις της ̟αρούσας τεχνικής ̟εριγραφής. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 


