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                                                                                                Ρόδος     05  / 02    /2020   
                                                                             Αρ. Πρωτ:  177 

 
                        

  

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου Δ.Ο.Π) 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38-118  και γενικά τις διατάξεις του Ν.4412/16  

2. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

3. Το Π.Δ.80/2016. 

4. Την ανάγκη της εν θέματι προμήθειας, προς κάλυψη των αναγκών των παιδικών 

σταθμών   ΔΟΠ, με σκοπό την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών. 

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση  στον  Κ.Α.:  60-7135 «Προμήθεια εξοπλισμού για 

αναβάθμιση παιδικών σταθμών» χρηματοδότηση ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 

052017ΣΕ05500005  έτους 2020, συνόλου 11.172,40 ευρώ με φπα 

6. Την Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου με  αρ.πρωτ 

16/15971/27-03-2019   

7. Την απόφαση Προέδρου αρ.11/2020 που εγκρίνει την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης  με ΑΔΑ: ΩΥΛΠΟΡΘ5-Σ7Λ 

8. Τα πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 20REQ006220120  για την εκτέλεση της 

προμήθειας  

9. Το υπ΄αριθμ. 140/30-01-2020  τεκμηριωμένο αίτημα 

10. Την αριθμ.83/30-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΤΔΛΟΡΘ5-

Ρ2Γ 

11.  Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ004230065 

12. Την απόφαση Δημάρχου 4617/2019 περί ορισμού Προέδρου Δ.Σ του Δ.Ο.Π  

 

Αποφασίζει 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο 

του Δ.Ο.Π «για την Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού οργάνων 

Παιδικών Χαρών και λοιπός εξοπλισμός των παιδικών σταθμών του Δ.Ο.Π 

έτους 2020.», με χρηματοδότηση (ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ      
              ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ      
 
Τμήμα  : Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρ 
Πληροφ. : Σ. Παπαδοπούλου                                   
Τηλεφώνα : 22410-44600-44625 
Φαξ : 22410-44607 
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0552017ΣΕ05500005) ενδεικτικού προϋπολογισμού  έντεκα χιλιάδες 

εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά  (11.172,40€) 

 

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση       

έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια  των κάτωθι ειδών : 

 

ΟΜΑΔΑ  Α:  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β :  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

 
CPV 37535200-9 , 39161000-8 

Κ.Α 60-7135 
  
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 
(άνευ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) € 

1 Τραπεζοπάγκος  Παιδιών με Σκέπαστρο Τεμ 2 1.100,00 2.200,00 
2 Σύνθετο  Όργανο  με Τσουλήθρα & Γέφυρα Τεμ 1 3.200,00 3.200,00 

3 Τραμπάλα ξύλινη με μορφή  «ζωάκι» Τεμ 1 470,00 470,00 

4 Όργανο Ελατήριο τύπου ζωάκι Τεμ 1 360,00 360,00 

5 Κρεβατάκι – Ραντζάκι μαζί με το στρωματάκι 
ανάπαυσης σχεδιασμένο ειδικά για παιδικούς 
σταθμούς     

Τεμ  8 75,00 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ:               13  ΤΕΜ    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ: 6.830,00 €  

ΦΠΑ 24% 1.639,20€ 
ΤΕΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  : 8.469,20€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ   

 
CPV 37535200-9 , 39161000-8 

Κ.Α  60-7135 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 
(άνευ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) € 

1 Όργανο Ελατήριο τύπου ζωάκι  Τεμ 3 360,00 1.080,00 
2 Κρεβατάκι – Ραντζάκι μαζί με το στρωματάκι 

ανάπαυσης σχεδιασμένο ειδικά για παιδικούς 
σταθμούς  

Τεμ. 8 75,00 600,00 

3 Παγκάκι – Μπαουλάκι  Τεμ . 2 250,00 500,00 
  ΣΥΝΟΛΟ:               13  ΤΕΜ    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΑΞΙΑΣ: 2.180,00 €  
ΦΠΑ 24% 523,20 € 

ΤΕΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  : 2.703,20 €  
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Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω προμήθεια, είναι αυτή της 
Απευθείας Ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΔΟΠ, μετά από έρευνα αγοράς και 
κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  που 
διαθέτουν τα ανωτέρω.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι  
του ποσού των #11.172,40#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 60-7135 μέσω 
χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500005  
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις :   
14 Φεβρουαρίου 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην ελληνική 
γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές με  ευθύνη του 
υποψηφίου, περιέχονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ΔΟΠ, το αργότερο έως 
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στο τηλ.22410 44606 κ. Παπαδοπούλου Σοφία.    
 

Κριτήριο κατακύρωσης  :  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο 
την χαμηλότερη τιμή και εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 16/15971 μελέτης.  Σε περίπτωση 
ισότιμων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών για την ανάδειξη του 
αναδόχου. 

 Η υποβολή μόνο μιας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 
της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.  

 Δίνεται δυνατότητα υποβολής προσφορών ξεχωριστά ανα είδος της κάθε 
ομάδας.  

 
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης:  
 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ορίζεται σε τρεις (3) μήνες 
από την υπογραφή της ή έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια.  

Η σύμβαση θα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και 
εξοπλισμού παιδικών χαρών και χώρων παιχνιδιού για τον ΔΟΠ Ρόδου. 
Στον εν λόγω εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και πλήρη 
εγκατάσταση  των οργάνων, η σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις  προμήθειες 
και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες αφορούν την πλήρη 
εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση  δύο 
παιδικών χαρών του ΔΟΠ. 

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση 
των προβλεπόμενων εκ της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 
Υποδομών Δήμου Ρόδου , σε πλήρη λειτουργία.  

Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποκατάσταση τυχόν βλαβών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών του. 
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Ο ανάδοχος  εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης 
τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος 
παράδοσης των ειδών υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
στην  τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. 

Από τον ανάδοχο - μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. 

Φορέας χρηματοδότησης  

Η δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 
σύμφωνα με την ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 και θα βαρύνει τον ΚΑ 60-7135 του 
προϋπολογισμού του ΔΟΠ οικονομικού έτους 2020. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων  των άρθρων 73 & 
74 ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες  σύναψης δημοσιών 
συμβάσεων) προσκομίζονται : 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου . Η υποχρέωση αφορά  :α) στις 
περιπτώσεις φυσικών προσώπων ,β)εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, γ)στις 
περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.  
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016). 
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί 

εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει, 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα 
και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να : 
I.    Δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των 

όρων της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  του ΔΟΠ και τους 
αποδέχεται πλήρως  και ανεπιφύλακτά. 

II.    Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 
αληθή και ακριβή. 
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III.   Τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι 
άριστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα και σε αρνητική περίπτωση 
θα αντικαθίσταται το εκάστοτε είδος.  

 
 
 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
(άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ.107 του 
ν.4497/2017) 
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
 
 
 
Διαδικασία παρακολούθησης- παραλαβή 
    

 Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθεια 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής – κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών διαπιστώσει ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας και λοιπών χαρακτηριστικών 
όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική  έκθεση της παρούσας , τότε έχουν 
το δικαίωμα να μην παραλάβουν τα είδη και ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος, χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει κάθε 
απορριπτόμενο είδη άμεσα, μετά από υπόδειξη των μελών της , σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα , όπου θα 
αναφέρονται η εμπορική επωνυμία του προσφερόμενου είδους καθώς και 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του (πχ διαστάσεις, βάρος), στοιχεία 
απαραίτητα για την παραλαβή κάθε είδους από την αρμόδια επιτροπή του 
ΔΟΠ.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία  προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 
διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών , οποιοδήποτε χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει 
απαραίτητο. 

 Η μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών στον τόπο παράδοσης που θα 
υποδείξει ο Δ.Ο.Π  βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα είδη θα παραδοθούν, 
κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

 
Χρόνος – Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση τους θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών  από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στους παρακάτω χώρους  : 

- Παιδικός Σταθμός Μ. Καβαρινού  διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 40 
- Παιδικός Σταθμός Αγ. Αποστόλων διεύθυνση Κώστα Βάρναλη Αγ.Απόστολοι 
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Τρόπος πληρωμής 
1.  H πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους.  
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την  Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου 
 
Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τι ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί 
της καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής :  
Α. 

 με κράτηση ύψους 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας  
Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(άρθρο 375 του Ν.4412/2016) 

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

Β. 

 με κράτηση ύψους 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π) (άρθρο 347 Ν.4412/16) 

  3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

 
 

Γ. 
      Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια 

αγαθών (άρθρο 64 του Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013), όπως 
ισχύει. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον Δ.Ο.Π 

 

Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιεύεται  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τα αρ.38 
και 66 του Ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 57654.  
Η παρούσα Πρόσκληση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του αρ.2 
του Ν.3861/2010, επίσης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου 
 
Εφαρμοστέο  Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Ν.3463/2006 
(Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209), του Ν. 
4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Τυχόν διαφορές μεταξύ Δ.Ο.Π. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών 
και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 
Δωδεκανήσου  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.  
 
 Ακολουθεί  η  υπ΄αριθμ. 16/15971/27-03-19  μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου  με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 
 Ο Πρόεδρος   

  

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος  
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ  
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ΘΕΜΑ:  Μελέτες προμηθειών Δ.Π.Σ. «Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» και «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ  
            ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». 
           
   Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, με την οποία ζητήσατε τη συνδρομή της 
Υπηρεσίας μας, σχετικά με την καταγραφή των αναγκών για προμήθεια εξοπλισμού στις 
δομές του ΔΟΠΡ και του υπ΄ αρ.: 141/Α’/28.09.2017 ΦΕΚ («Καθορισμός προϋποθέσεων 
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν 
εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»), σας γνωρίζουμε ότι η 
Υπηρεσία μας συνέταξε τις μελέτες προμηθειών των δύο Παιδικών Σταθμών. 

   Σας στέλνουμε συνημμένα τα Τεύχη των μελετών προμηθειών του Δημοτικού 
Παιδικού Σταθμού «Μαρίτσας Καβαρινού» και του «Κοινοτικού Προσχολικού Κέντρου 
Αγίων Αποστόλων», για τις δικές σας ενέργειες.  

   Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση. 

 

 
Συνημμένα: Τα Τεύχη των μελετών προμηθειών (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο Μελέτης) για καθέναν από τους δύο Παιδικούς 
Σταθμούς του ΔΟΠΡ. 
 

 

                                          Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
                                          Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

               
                          

 
                                         Αλέξανδρος Μπεκιάρης 

                                                                        ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
 
  
 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
                     
 

 

 
  Ρόδος,       27-03-2019      

   Αρ. Πρωτ.: 16/15971 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΜΗΜΑ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ταχ. Δ/νση       
 
Πληρ/ρίες 
Τηλ. 
Φαξ 
Email 
Site 

: 
: 
 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
Κτιριακών έργων και κοινοχρήστων 
χώρων 
  
Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννου    
851 33 Ρόδος  
Αναστασία Παπαδοπούλου 
2241 3 64624 
2241 3 64695 
texnikes@rhodes.gr 
www.rhodes.gr 

 

Προς:  ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ (Δ.Ο.Π.)  
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής 
28ης Οκτωβρίου 40, 
Τ.Κ.: 85100, Ρόδος.  
 
Εσωτερική Διανομή:  
1) Γραφείο Δημάρχου 
2) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών 
3) Χρονολογικό Αρχείο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ  

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

    Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται η αναβάθμιση των κτηριακών 

εγκαταστάσεων του Κοινοτικού Προσχολικού Κέντρου Αγίων Αποστόλων πόλεως 

Ρόδου και της Παιδικής Χαράς του αύλειου χώρου του Παιδικού Σταθμού. 

   Ο εν λόγω Παιδικός Σταθμός βρίσκεται επί της οδού Κ. Βάρναλη, εντός πόλεως 

Ρόδου. 

   Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό είναι 

οι παρακάτω: 

 Τοποθέτηση οκτώ (8) κρεβατιών - ράντζων και στρωμάτων ύπνου νηπίων στην 
Αίθουσα Ύπνου και 
 

 Τοποθέτηση των κάτωθι ειδών και οργάνων παιδικής χαράς στον αύλειο χώρο: 
 

 Δύο (2) τραπεζόπαγκοι παιδιών με σκέπαστρο, 

 Ένα (1) σύνθετο με τσουλήθρα & γέφυρα, 

 Μία (1) τραμπάλα ξύλινη τύπου ζωάκι, 

 Ένα (1) όργανο ελατήριο τύπου ζωάκι.  

 

 

                                        Ρόδος, Μάρτιος 2019 
                                              Στη Σύνταξη 
 
 
 

                                               Αναστασία Παπαδοπούλου                           
                                                   ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός                     

 
 
                        

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ω15ΟΡΘ5-67Ν



9                                                         Δ.Ο.Π   ΡΟΔΟΥ  
 

ΑΡΘΡΑ 
A.T. : 1   
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01Ε      Τραπεζοπάγκος Παιδιών Με Σκέπαστρο 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 

Τραπεζοπάγκος Παιδιών Με Σκέπαστρο 
Το όργανο αποτελείται από έναν ξύλινο σκελετό που αποτελείται από διπλές κεκλιμένες 
δοκούς και βάσεις στήριξης της δίρριχτης σκεπής, από δυο παγκάκια ύψους περίπου 38εκ 
και έναν τραπεζόπαγκο ύψους 65εκ. Επίσης στεγάζεται από δίρριχτη σκεπή. 
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου: μήκος 250εκ, πλάτος 220εκ και ύψος 200εκ. Αριθμός 
χρηστών 10άτομα. Ηλικιακή ομάδα 2-12 
Εγκατάσταση – Τοποθέτηση: Το όργανο θα πρέπει να τοποθετηθεί – πακτωθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Πιστοποιήσεις 
Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ 
1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακά αριθμό, την ταυτοποίηση 
του κατασκευαστή, έτος κατασκευής του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(προτεινόμενες ηλικίες – επιτρεπτός αριθμός χρηστών) 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά και οδηγίες συντήρησης) 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1 για τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, 
Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.100,00 
(Ολογράφως) : χίλια εκατό 
 
 
A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01Α          Σύνθετο Όργανο Με Τσουλήθρα & Γέφυρα 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 

Το όργανο για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών, αποτελείται από 2 πατάρια (το ένα με σκέπαστρο) 
σε ύψος περίπου 100cm, 1 τσουλήθρα, 1 σκάλα ανάβασης, 1 ξύλινη αναρρίχηση με 
χούφτες (χειρολαβές) και ένα γεφυράκι το οποίο ενώνει τα δυο πατάρια. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: μήκος 520εκ, 340εκ, ύψος 255εκ, απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 
34μ2, μέγιστος ύψος πτώσης 100εκ, αριθμός χρηστών 20 άτομα. 
Εγκατάσταση – Τοποθέτηση: Το όργανο θα πρέπει να τοποθετηθεί – πακτωθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Πιστοποιήσεις 
Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακά αριθμό, την 
ταυτοποίηση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(προτεινόμενες ηλικίες –επιτρεπτός αριθμός χρηστών) 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά και οδηγίες συντήρησης) 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
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Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-3 για τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, 
Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3.200,00 
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια 
 
 
 
A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01Β      Τραμπάλα ξύλινη με μορφή «ζωάκι» 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 

Τραμπάλα ξύλινη με μορφή «ζωάκι». Το όργανο για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών έχει 
ενδεικτικές  Διαστάσεις οργάνου: μήκος 265εκ, πλάτος 40 εκ, ύψος 100 εκ, απαιτούμενος 
χώρος ασφαλείας 11μ2, μέγιστο ύψος πτώσης 100εκ 
Εγκατάσταση – Τοποθέτηση: Το όργανο θα πρέπει να τοποθετηθεί – πακτωθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Πιστοποιήσεις 
Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακά αριθμό, την 
ταυτοποίηση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(προτεινόμενες ηλικίες –επιτρεπτός αριθμός χρηστών) 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά και οδηγίες συντήρησης) 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-6-7 για τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, 
Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 470,00 
(Ολογράφως) : τετρακόσια εβδομήντα 
 
A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01Γ       Όργανο Ελατήριο τύπου ζωάκι 

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Το όργανο αποτελείται από ένα κυρίως όργανο σε μορφή ζωάκι, ένα πλαστικό κάθισμα με 
μεταλλική βάση και χειρολαβές με επένδυση καουτσούκ, ένα μεταλλικό ελατήριο πιέσεως 
(εξάρτημα στήριξης) πάχους 20χιλ και μια βάση πάκτωσης. Ενδεικτικές διαστάσεις, μήκος 
75εκ, πλάτος 45εκ και ύψος 65εκ. Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 6,5μ2. 
Εγκατάσταση – Τοποθέτηση: Το όργανο θα πρέπει να τοποθετηθεί – πακτωθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Πιστοποιήσεις 
Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακά αριθμό, την 
ταυτοποίηση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(προτεινόμενες ηλικίες – επιτρεπτός αριθμός χρηστών) 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά και οδηγίες συντήρησης) 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
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Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-6-7 για τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, 
Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 360,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα 
 
A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55  

Κρεβατάκι - Ραντζάκι μαζί με το στρωματάκι ανάπαυσης σχεδιασμένο ειδικά 
για παιδικούς  σταθμούς. 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 
 
Κρεβατάκι-ραντζάκι στιβαρής κατασκευής, μαζί με το στρωματάκι ανάπαυσης, σχεδιασμένο 
ειδικά για παιδικούς σταθμούς. 
Το κρεβατάκι-ραντζάκι κατασκευάζεται από ασφαλή μη τοξικά υλικά και αντιβακτηριακό 
ύφασμα που αναπνέει και πλένεται. Στοιβάζονται εύκολα το ένα πάνω στο άλλο για 
οικονομία χώρου και δέχονται ρόδες για εύκολη μετακίνηση. 
Το στρωματάκι ανάπαυσης έχει επένδυση δερματίνης. 
 
Διαστάσεις Κρεβατιού - ράντζου (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (133x58x12) εκ. περίπου 
Βάρος Προϊόντος: 3,6 κιλά περίπου 
 
Διαστάσεις Στρώματος (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (120x5x60) εκ. περίπου 
Βάρος Προϊόντος: 2,00 κιλά περίπου 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  
75,00 
εβδομήντα πέντε 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00 
          (Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 
 
 
Ρόδος, Μάρτιος 2019 
Στη Σύνταξη 
Αναστασία Παπαδοπούλου  
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
  ΄Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ΄» 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΡΟΔΟΥ  

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

    Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται η αναβάθμιση των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Παιδικού Σταθμού «ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» πόλεως Ρόδου και της 
Παιδικής Χαράς του αύλειου χώρου του Παιδικού Σταθμού.  

   Ο εν λόγω Παιδικός Σταθμός βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 40 και Ίωνος 
Δραγούμη, εντός πόλεως Ρόδου. 

  Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό είναι 

οι παρακάτω:   

 Τοποθέτηση οκτώ (8) κρεβατιών - ράντζων και στρωμάτων ύπνου νηπίων στην 

Αίθουσα Ύπνου, 

 Τοποθέτηση δύο (2) καθιστικών πάγκων για το χώρο υποδοχής - αναμονής 

εσωτερικά του  σταθμού, 

 Τοποθέτηση οργάνων ελατήρια τύπου ζωάκι παιδικής χαράς στον αύλειο χώρο. 

 

 

                                            Ρόδος, Μάρτιος 2019 
                                                 Στη Σύνταξη 
 
 
 

                                                 Αναστασία Παπαδοπούλου                           
                                                     ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός                     
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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
  ΄Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ΄» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

1 Όργανο Ελατήριο 
τύπου ζωάκι 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\54.80.01Γ 
 

ΟΙΚ 5621 1 ΤΕΜ 3,00 360,00 1.080,00 
 

2 Κρεβατάκι - Ραντζάκι 
μαζί με το 
στρωματάκι 
ανάπαυσης 

ΝΑΟΙΚ Ν\55 ΟΙΚ 5613.1 2 ΤΕΜ 8,00 75,00 600,00 
 

3 Παγκάκι - Μπαουλάκι ΝΑΟΙΚ 
Ν\54.80.01Χ 
 

 
3 ΤΕΜ 2,00 250,00 500,00 

 

 
Σύνολο : 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 2.180,00 2.180,00 

Άθροισμα  2.180,00 

ΦΠΑ 24,00% 523,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.703,20 
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ΑΡΘΡΑ 
 
 
Α.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01Γ       Όργανο Ελατήριο τύπου ζωάκι 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 
 

Όργανο Ελατήριο τύπου ζωάκι  
Το όργανο αποτελείται από ένα κυρίως όργανο σε μορφή ζωάκι, ένα πλαστικό κάθισμα με 
μεταλλική βάση και χειρολαβές με επένδυση καουτσούκ, ένα μεταλλικό ελατήριο πιέσεως 
(εξάρτημα στήριξης) πάχους 20χιλ και μια βάση πάκτωσης. Ενδεικτικές διαστάσεις, μήκος 
75εκ, πλάτος 45εκ και ύψος 65εκ. Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας 6,5μ2. 
Εγκατάσταση – Τοποθέτηση: Το όργανο θα πρέπει να τοποθετηθεί – πακτωθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Πιστοποιήσεις 
Το όργανο θα πρέπει να φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο ΕΝ1176:2017 (κωδικός αναγνώρισης του εξοπλισμού, το σειριακά αριθμό, την 
ταυτοποίηση του κατασκευαστή, έτος κατασκευής του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(προτεινόμενες ηλικίες – επιτρεπτός αριθμός χρηστών) 
Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περιμετρικά και οδηγίες συντήρησης) 
Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-6-7 για τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων, 
Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 
Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 360,00 
(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα 
 
A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\55  

Κρεβατάκι - Ραντζάκι μαζί με το στρωματάκι ανάπαυσης σχεδιασμένο ειδικά 
για παιδικούς  σταθμούς. 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 
 
Κρεβατάκι-ραντζάκι στιβαρής κατασκευής, μαζί με το στρωματάκι ανάπαυσης, σχεδιασμένο 
ειδικά για παιδικούς σταθμούς. 
Το κρεβατάκι-ραντζάκι κατασκευάζεται από ασφαλή μη τοξικά υλικά και αντιβακτηριακό 
ύφασμα που αναπνέει και πλένεται. Στοιβάζονται εύκολα το ένα πάνω στο άλλο για 
οικονομία χώρου και δέχονται ρόδες για εύκολη μετακίνηση. 
Το στρωματάκι ανάπαυσης έχει επένδυση δερματίνης. 
 
Διαστάσεις Κρεβατιού - ράντζου (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (133x58x12) εκ. περίπου 
Βάρος Προϊόντος: 3,6 κιλά περίπου 
 
Διαστάσεις Στρώματος (ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (120x5x60) εκ. περίπου 
Βάρος Προϊόντος: 2,00 κιλά περίπου 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  
75,00 
εβδομήντα πέντε 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00 
          (Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 
 
 
 
Α.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.01Χ    Παγκάκι – Μπαουλάκι  
  

Κωδικός αναθεώρησης:   
Παγκάκι – μπαουλάκι με μαξιλάρι και μεγάλο αποθηκευτικό  χώρο, από συνθετικό ξύλο 
M.D.F με επένδυση οξιάς, χρωματιστό ή σε φυσικό χρώμα. Διαθέτει πλαστικό μεντεσέ με 
φρένο για ασφαλές και ελεγχόμενο κλείσιμο του μπαούλου.  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 125Χ45Χ35 εκ. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00 
          (Ολογράφως) : διακόσια πενήντα  
 
 
 
 
 
Ρόδος, Μάρτιος 2019 
Στη Σύνταξη 
 
Αναστασία Παπαδοπούλου  
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός  
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