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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ :Διεύθυνση Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ :Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού
ΓΡΑΦΕΙΟ :Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Tηλ.
: 2310 – 725775
FAX
: 2310 – 725076
E- mail
: athletics@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι 7/5/2019

Τίτλος: Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών
και αθλητικών εγκαταστάσεων
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 5.488,24 € με ΦΠΑ 24%
Κωδικός προϋπολογισμού : 00.6739.02
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 4.446,93 € με ΦΠΑ 24%
Κωδικός προϋπολογισμού : 15.7135.01
CPV: 39298500-2
CPV: 37321600-0
CPV: 39711130-9
CPV: 38436320-9
CPV: 39130000-2
CPV: 39110000-6
CPV: 39121200-8
CPV: 39113500-2
CPV: 34514700-0
CPV: 39295100-7
CPV: 33182100-0
CPV: 39515400-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Διεύθυνση Κοινωνικής προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού - Πολιτισμού, στα πλαίσια της νομοθετικής
υποχρέωσης του δήμου της προβολής των πολιτιστικών και αθλητικών αγαθών, της προώθησης και της
εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων,
συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει και πραγματοποιεί
εκδηλώσεις στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο καθώς και στις διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων, θα προβεί στις παρακάτω
προμήθειες που ενδεικτικά αναφέρονται: προστατευτικό κάλυμμα πιάνου, ψυγείο, θερμαντικό σώμα, γκισέ
για είσοδο, τραπέζι εισηγήσεων, μικρότερα τραπέζια εκδηλώσεων, σταθερές μεγάλες ομπρέλες, τέντες,
τραπέζια μικρά και μεγάλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κλπ.
Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr
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Τα είδη για προμήθεια φαίνονται στους παρακάτω πίνακες καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει
να τηρούνται:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΟΜΑΔΑ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Προστατευτικό
κάλυμμα πιάνου

CPV
37321600-0

Α

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

150cm X 170cm

1

450,00 €

450,00 €

Μερικό
σύνολο :

450,00 €

Προστατευτικό κάλυμμα πιάνου από καμβά Β16 με επένδυση από εξαιρετικά
ανθεκτικό υλικό, χρώματος μαύρου. Απομίμηση δέρματος υπενδεδυμένο με τσόχα

ΟΜΑΔΑ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ
ΧύτευσηΤοποθέτηση
γλυπτού

CPV
39298500-2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Τεχνικές προδιαγραφές: Το βάρος είναι 14 kgr. Θα απεικονίζει τη Σοφία Βέμπο, το
όνομα της οποίας έχει πάρει το θέατρο του Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου.
Θα τοποθετηθεί με βιδωτά αγκύρια σε ράγα με βίδες στον τοίχο. Διαστάσεις
έργου: ύψος 380mm, πλάτος 345mm, πάχος 35mm

A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Ψυγείο

CPV
39711130-9

558,00 €

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

750,00 €

750,00 €

Μερικό
σύνολο :

750,00 €

ΦΠΑ:

180,00 €

Γενικό
σύνολο:

930,00 €

Γ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Y143cm x Π55cm x
M58cm

1

Ψυγειοκαταψύκτης
λευκού χρώματος, με εσωτερικό φωτισμό και στατικό
σύστημα ψύξης, ενεργειακής κλάσης Α+, 210lt, ( Συντήρηση: 170lt / Κατάψυξη:
Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

108,00 €

Β

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Y 380mm x Π
345mm/ 35mm
πάχος

ΟΜΑΔΑ

ΦΠΑ:
Γενικό
σύνολο:

ΣΥΝΟΛΟ €

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

250,00 €

250,00 €
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45lt ) Θόρυβος: 42dB, ΥxΠxM: 143cm x 55cm x 58cm
Θερμαντικό
Y58cm x Π71cm x
38436320-9
2
Β20cm
σώμα

2

Προεγκατεστημένα ροδάκια και χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Μέγιστη ισχύς
2800W.
Για
χώρους
μέχρι
25
τ.μ..
Ένταση ρεύματος/Συχνότητα
ρεύματος(V~Hz):230~50. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου. Θερμοστάτης
ασφαλείας. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας. Θέση αποθήκευσης καλωδίου. Σύστημα
ασφαλείας για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής.
Διαστάσεις (cm):Υ 58 x Π 71 x Β 20

ΟΜΑΔΑ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Γραφείο υποδοχής
(reception)

CPV
39130000-2

60,00 €

120,00 €

Μερικό
σύνολο :

370,00 €

ΦΠΑ:

Γενικό
σύνολο:

Τροχήλατη
συρταριέρα

39130000-2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
160cm x 80cm x
Υ113cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

Υ58cm X Π47cm X
B47cm

ΣΥΝΟΛΟ €

1

450,00 €

1

Η συρταριέρα θα είναι αντίστοιχης αισθητικής με αυτή του γραφείου υποδοχής σε
χρώμα και υλικά. Βάση: Το κυρίως σώμα (κάσωμα) της συρταριέρας (πλαϊνά –
καπάκι – βάση – πλάτη) είναι από μοριοσανίδα (Ε-1), αμφίπλευρα επενδυμένη
εργοστασιακά με μελαμίνη σαγρέ – ματ, μονόχρωμη ή απομίμηση καπλαμά
120,00 €
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας βάσει δειγματολογίου. Τα κατασκευαστικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά της μοριοσανίδας μέχρι την τελική διαμόρφωση είναι ίδια
με εκείνης των γραφείων. Το ελάχιστο πάχος της είναι 18χιλ. εκτός από τα
κατακόρυφα μέρη (πλαϊνά, πλάτη), των οποίων το ελάχιστο πάχος είναι 16χιλ. Στα
σόκορα της μοριοσανίδας θερμοκολλάται ρέλι από PVC. Το πάχος του ρελιού των
εμφανών πλευρών είναι τουλάχιστον 1,5χιλ.
Συρτάρια
/ Μολυβοθήκη: Προβλέπονται τρία συρτάρια από μοριοσανίδα
Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

458,80 €

Δ

Το έπιπλο υποδοχής - reception αντιστοιχεί σε ένα τεταρτημόριο κύκλου, με
ακτίνα
160cm
και
διαστάσεις
160cm
x
113cm.
Η
εσωτερική
του
επιφάνεια
είναι
80
cm
βάθος.
Η μετώπη του είναι μεταλλική, διατρητή και μπορείτε να την επιλέξετε ανάμεσα
στο ασημί ή το ανθρακί χρώμα.
Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών
στρώσεων αμφίπλευρα επενδυμένη εργοστασιακά με μελαμίνη σαγρέ – ματ,
450,00 €
μονόχρωμη ή απομίμηση καπλαμά χρώματος επιλογής της υπηρεσίας βάσει
δειγματολογίου. Η πυκνότητα της μοριοσανίδας είναι τουλάχιστον 620 kg/m3 και
το ελάχιστο βάρος της μελαμίνης 100 gr/m2. Η επενδυμένη μοριοσανίδα θα
πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά έκλυσης φορμαλδεΰδης
(μικρότερα από 8 mg / 100gr), όπως θα βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό.
Το πάχος της μοριοσανίδας θα πρέπει να είναι 25 – 35χιλ. Στα εμφανή σόκορα
συγκολλάται εν θερμώ ρέλι από PVC, ίδιας απόχρωσης με τη μελαμίνη, πάχους 3
mm και με στρογγυλεμένες ακμές. Η επιφάνεια εργασίας θα διαθέτει μικρή θυρίδα
για τη διέλευση των καλωδίων.
2

88,80 €

120,00 €
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αμφίπλευρα επενδυμένη εργοστασιακά με μελαμίνη σαγρέ – ματ, μονόχρωμη ή
απομίμηση καπλαμά χρώματος επιλογής της υπηρεσίας βάσει δειγματολογίου, ή
μεταλλικά και μία μολυβοθήκη από ανθεκτικό πλαστικό. Στις μετώπες των
συρταριών προβλέπεται χειρολαβή μεταλλική βιδωμένη, δύο σημείων. Η κίνηση
των συρταριών και της μολυβοθήκης γίνεται σε μεταλλικούς οδηγούς κύλισης
ακριβείας, άριστης ποιότητας. Τα ροδάκια των μεταλλικών οδηγών είναι είτε
μεταλλικά ρουλεμάν ή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό.
Κάθε συρτάρι έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 40 kg σε οποιαδήποτε θέση
ανοίγματός του (ακόμη και στο πλήρες άνοιγμα – έκταση).
Προβλέπεται κλειδαριά ασφαλείας άριστης ποιότητας που κλειδώνει όλα τα
συρτάρια και τη μολυβοθήκη μαζί.
Στο κάτω μέρος της βάσης της συρταριέρας βιδώνονται τέσσερις (4) τροχοί που
έχουν δυνατότητα πλήρους περιστροφικής κίνησης. Ο κάθε τροχός έχει αντοχή σε
βάρος τουλάχιστον 500Ν (50 Kg). Τα μεταλλικά μέρη της συρταριέρας είναι
βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.
Χρώμα ανθρακί- γκρί. Διαστάσεις Υ 58cm X Π 47cm X B 47cm Γενική απόκλιση ±
0,05m)

3

Καρέκλα εργασίας

39110000-6

65 εκ. (πλάτος) x 61
εκ. (βάθος) x 97-106
εκ. (ύψος),
(μεταβλητό, μέσω
μηχανισμού) και
διάμετρο ακτινωτής
βάσης έως 67εκ.

2

Κάθισμα εργασίας με ορθογωνικού σχήματος πλάτη, περιστρεφόμενο και
κυλιόμενο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη και τους ειδικούς μηχανισμούς,
με μπράτσα και επενδυμένο με δερματίνη ή ύφασμα (επιλογής της Υπηρεσίας).
Τα καθίσματα θα είναι εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα
επιμελημένου φινιρίσματος και τα επί μέρους στοιχεία αυτών ανταποκρίνονται στα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ενδεικτικές διαστάσεις: Το κάθισμα ενδεικτικών διαστάσεων, έχει:
διαστάσεις 65 εκ. (πλάτος) x 61 εκ. (βάθος) x 97-106 εκ. (ύψος), (μεταβλητό,
μέσω μηχανισμού) και διάμετρο ακτινωτής βάσης έως 67εκ.
(Γενική απόκλιση +/-0,05m).
Χαρακτηριστικά / Ρυθμίσεις: Το κάθισμα εργασίας είναι τροχήλατο ανατομικό,
κατάλληλο για πολύωρη χρήση.
Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτίνων για ευσταθή ισορροπία. Ο σκελετός
της βάσης του είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος αντίστοιχης αντοχής
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Σε κάθε ακτίνα της βάσης
προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός από ενισχυμένο
συνθετικό υλικό. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός
στύλος (άξονας) που φέρει την έδρα του καθίσματος. Η ελάχιστη αντοχή του
συστήματος άξονας – ακτινωτή βάση – τροχοί είναι 5.000 Ν (500 Kg).
Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι μεταβλητό, η δε αυξομείωσή του γίνεται
με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ).
Η κλίση της έδρας και της πλάτης ρυθμίζονται συγχρονισμένα με αεροπνευματικό
μηχανισμό (αμορτισέρ – σύστημα SYNCHRO).Ο σκελετός της έδρας και της
πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία ή ενισχυμένο πλαστικό υψηλής ελαστικότητας
και επαρκούς αντοχής για την προβλεπόμενη χρήση. Πάνω στο σκελετό της έδρας
και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ.
διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 40 kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 45χιλ.
Η επένδυση του καθίσματος είναι από ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας,
ανεξίτηλης βαφής και πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και
Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

200,00 €

400,00 €

Μερικό
σύνολο :

970,00 €

ΦΠΑ:

232,80 €

Γενικό

1.202,80 €
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τριβής, σε χρώμα και υφή, επιλογής της Υπηρεσίας βάσει δειγματολογίου.

Σύνθεση
Βάρος
Aντίσταση
σε
τριβή
Ακαυστότητα

100% Πολυέστερ. Χωρίς
μεταλλικούς χρωματισμούς
έως 270 g/m2 + 5%
50.000 cycles
BS 476 – Class 1
BS EN 1021 1:1994
BS 7176 1995

Πλάτη: Το ύψος της πλάτης του καθίσματος να καλύπτει όλη την επιφάνεια της
πλάτης του χρήστη. Ως προς το σχήμα της να είναι απλή, κατά προτίμηση σε
ορθογώνιο σχήμα.
Το κάθισμα εργασίας διαθέτει ρυθμιζόμενα μπράτσα από ημίσκληρο πλαστικό
υλικό ή μεταλλικά με πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή.
Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι
εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και
αισθητικής.
Για τα επί μέρους συστατικά στοιχεία του καθίσματος (ακτινωτή βάση,
πνευματικός μηχανισμός ανύψωσης, μηχανισμός SYNCHRO, υλικά υποβάσεων,
στρώματος, επένδυσης κλπ.) θα αναφέρονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές (EN, DIN,
BS) συμμόρφωσής τους και τα διαθέσιμα στοιχεία εργαστηριακών δοκιμών.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το κάθισμα θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά την
σχεδίαση, την λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική
εμφάνιση του.
Θα είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο και θα
διαθέτει μηχανισμούς ρύθμισης ύψους έδρας, ύψους πλάτης και κλίσης πλάτης.
Όλοι οι μηχανισμοί θα είναι απλοί κατά την χρήση τους η δε μυϊκή δύναμη που θα
απαιτείται για την ενεργοποίηση τους θα είναι ελάχιστη. Οι ρυθμίσεις ύψους έδρας
και κλίσης πλάτης θα μπορούν να γίνονται χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο
χρήστης να σηκωθεί από το κάθισμα. Σε περίπτωση πλήρους θραύσης ενός
τροχού δε θα ανατρέπεται το κάθισμα. Τα υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του
καθίσματος αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το σύνολο της
κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημείο του ικανά να
προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρηστή ή τραυματισμό του. Η ποιότητα, η
απόχρωση και η υφή της δερματίνης ή του υφάσματος της ταπετσαρίας θα
επιλεγεί από την Υπηρεσία, βάσει δειγματολογίου.

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

σύνολο:
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ΟΜΑΔΑ
A/A
1

ΕΙΔΟΣ
Καρέκλα
εσωτερικού χώρου

CPV
39110000-6

Ε

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ 47cm x Β 49cm x
Y77cm,

9

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

76,00 €

684,00 €

Κατασκευασμένη από μασίφ μεταλλική ράβδο διαμέτρου 12 χιλ. βαμμένη με
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας βάσει
δειγματολογίου. Η βάση του καθίσματος είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο
καλούπι, φορμαρισμένη σε πρέσα υψίσυχνης ακτινοβολίας εργονομικής μορφής,
σύμφωνα με τους κανόνες της ανατομίας και εργονομίας, από ξύλο πλακάζ
θαλάσσης με επένδυση καπλαμά δρυ, συνολικού πάχους 15χιλ., βαμμένη με
βερνίκι εμποτισμού στη φυσική απόχρωση.
Τα καθίσματα να μπορούν να τοποθετηθούν το ένα μέσα στο άλλο, σε στοίβες
των 25. Διαστάσεις : μήκος 47 εκ., βάθος 49 εκ., ύψος καθίσματος 43 εκ. και
ύψος πλάτης καθίσματος 77 εκ.(Γενική απόκλιση +/-0,02m).
2

Μικρά τραπέζια

39121200-8

Μ 70cm x Π 70cm x
Y 75cm

3

Τραπέζι μεταλλικής κατασκευής, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος μαύρο. Το
καπάκι είναι μασίφ καπλαμάς με πάχος επιφάνειας 3cm Διαστάσεις Μ70cm X
Π70cm X Y75 cm
Μεγάλο τραπέζι
Μ 200cm x Π 100cm
39121200-8
1
x Y 74 cm
συνεδριάσεων
Τραπέζι εργασίας από μεταλλικό σκελετό, αποτελούμενο από τέσσερα (4) πόδια
συνδεόμενα μεταξύ τους με μεταλλικές τραβέρσες σύνδεσης μόνο στο άνω μέρος
τους και επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.
Το περιθώριο στα τελειώματα θα είναι από pvc πάχους 2mm σε όλες τις πλευρές.
Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι χρώματος ασημί ματ με βαφή πούδρας. Τα πόδια
θα φέρουν στο κάτω μέρος τους πέλματα οριζοντίωσης του τραπεζιού με το
έδαφος. Το τραπέζι θα είναι πτυσσόμενο. Διαστάσεις: 200cm (μήκος) x 100cm
(βάθος) x 74cm (ύψος) πάχος επιφάνειας 3cm

107,00 €

321,00 €

182,00 €

182,00 €

107,00 €

321,00 €

3

4

Σταντ τραπέζι

39121200-8

Μ 70cm x Π 70cm
x Y 115cm

3

Σταντ τραπέζι μεταλλικό με βάση μεταλλική ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος
μαύρο. Το καπάκι μασίφ καπλαμάς. Ο μεταλλικός σωλίνας 6Χ6 και πάτο μεταλλικό
40Χ40. Διαστάσεις Μ70cm X Π70cm X Y110 cm
5

Μεταλλικά σκαμπώ

39113500-2

Υ 103 cm

6

63,00 €
Μερικό
σύνολο :

Μεταλλικό σκαμπώ, σε ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής. Μασίφ
ΦΠΑ:
μέταλλο 35άρι. Πάτος καθίσματος ξύλινος , με υποστήριξη πλάτης.

Γενικό
σύνολο:

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
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378,00 €
1.886,00 €
452,64 €
2.338,64 €
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΣΟ
1
2
3
4
5

450,00€
750,00€
370,00€
970,00€
1.886,00€
4.426,00€
1.062,24€
5.488,24€

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ
ΟΜΑΔΑ Δ
ΟΜΑΔΑ Ε
Μερικό σύνολο :
ΦΠΑ:
Γενικό σύνολο:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
A/A
ΕΙΔΟΣ
1
Τέντα πτυσσόμενη

CPV

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μ 3μ x Π 3μ

34514700-0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

Τέντα πτυσσόμενη τετράγωνη με αλουμινένιο σκελετό με διαστάσεις: Μ 3μ x Π
3μ. Τηλεσκοπική εξωτερική κολόνα με οχτάγωνο προφίλ. Πέλμα ανοξείδωτο με 4
τρύπες για υποδοχή πασσάλων.
Πανί τέντας: αδιάβροχο, χρώματος μπλε ή άσπρο, πολυεστερικό.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€
600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ €
600,00 €

Μερικό
σύνολο :

600,00 €

ΦΠΑ:

144,00 €

Γενικό
σύνολο:

744,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ
A/
A

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Διάμετρος 200cm,
39295100-7
1
Ομπρέλα ήλιου
10
ύψος 230 cm
Ανθεκτικό ύφασμα με ειδική επικάλυψη PVC για επιπλέον προστασία και αντοχή
χρώματος μπεζ. Ύψος: 230 cm
Διάμετρος: 200 cm Διάμετρος ιστού: 34 mm
Τραπέζι
Μ 100cm x Π 70cm x
39121200-8
2
πτυσσόμενο
5
Y 74cm
μικρό
Πτυσσόμενο τραπέζι catering με ελαφρώς στρογγυλεμένες γωνίες,
γαλβανισμένος σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή και πλαστική επιφάνεια.
Διαστάσεις Μήκος 100cm πλάτος 70cm ύψος 74cm πάχος επιφάνειας 3cm
3

Τραπέζι
πτυσσόμενο

39121200-8

Μ 200cm x Π 100cm
x Υ 74cm

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

27,00 €

270,00 €

67,00 €

335,00 €

4
165,00 €

660,00 €
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μεγάλο
Μερικό
σύνολο :

Πτυσσόμενο τραπέζι catering με ελαφρώς στρογγυλεμένες γωνίες,
γαλβανισμένος σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή και πλαστική επιφάνεια.
Διαστάσεις Μήκος 200cm πλάτος 100cm ύψος 74cm πάχος επιφάνειας 3cm

ΦΠΑ:
Γενικό
σύνολο:

1.265,00
303,60
1.568,60

ΟΜΑΔΑ Η
A/
A
1

ΕΙΔΟΣ
Μπαταρίες –
ηλεκτρόδια
απινίδωσης

CPV

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

33182100-0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

1

150 €

150 €

Μερικό
σύνολο :

150 €

Ένα ζευγάρι αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης / καρδιογραφήματος καθώς
και ένα ζευγάρι charge - pak

ΦΠΑ:
Γενικό
σύνολο:

36 €
186,00 €

ΟΜΑΔΑ Θ
A/
A

ΕΙΔΟΣ
CPV
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σκίαστρο τέντας
ζελατίνες –
39515400-9
17,55 Χ 3,50
1
61,42 τ.μ.
πόρτα με
ζελατίνα
Πόρτα με
39515400-9
2,70 Χ 0,60
2 ζελατίνα και
1
πλαστικό
Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρου – τέντας (χωρίς μηχανισμό) από
ζελατίνα αρίστης ποιότητας που εξασφαλίζει διαφάνεια και αντοχή κάτω
από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παρέχει προστασία από αέρα και βροχή χωρίς
να σκοτεινιάζουν το χώρο. Πάχους 0,80 χιλ. άκαυστη με επένδυση γύρω-γύρω με
πλαστικό μουσαμά Ευρωπαϊκής κατασκευής, στις άκρες θα έχει ραμένη ταινία για
για να κολάνε έξτρα κομμάτια για να κλείνουν τα κενά.
Πόρτα σιδερένια με ζελατίνα και πλαστικό από σωλήνα γαλβανιζέ 40Χ40 εκ. με
μεντεσέδες για να μπαίνει και να βγαίνει, ενισχυμένη γύρω με πλαστικό μουσαμά
1χιλ.

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ €

22€

1.351,24 €

220€

220,00€

Μερικό
σύνολο :

1.571,24 €

ΦΠΑ:

377,09 €

1.948,33 €
Γενικό
σύνολο:

19REQ004942838 2019-05-14
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΣΟ
1
2
3
4

600,00€
1.265,00€
150,00€
1.571,24€
3.586,24€
860,69€
4.446,93€

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΟΜΑΔΑ Ζ
ΟΜΑΔΑ Η
ΟΜΑΔΑ Θ
Μερικό σύνολο :
ΦΠΑ:
Γενικό σύνολο:

Στον προϋπολογισμό του έτους 2019, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 217.000,00 € στον Κ.Α.
00.6739.02 για

τα λειτουργικά έξοδα του Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου, της Διεύθυνσης

Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού. Πιο αναλυτικά, από τον Κ.Α. 00.6739.02 θα
δαπανηθεί το ποσό των 5.488,24€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (για τις ομάδες Α-Ε) και με την
απόφαση 103/2019 του Δ.Σ. έγινε εξειδίκευση της πίστωσης .
Επιπρόσθετα, στον προϋπολογισμό του έτους 2019 , υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00€
στον Κ.Α. 15.7135.01 για την προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, από
τον Κ.Α. 15.7135.01 θα δαπανηθεί το ποσό των 4.446,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (για τις
ομάδες ΣΤ-Θ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες και για
όποιον πίνακα επιθυμούν, για την συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει μετά από δύο μήνες. Η
χρηματοδότηση της ανάθεσης θα γίνει από ιδίους πόρους.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνάει το ποσό των 20.000,00 €.
O προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα ΤΠΥ στο Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, εντός της
προθεσμίας που θα ορίζεται στη σύμβαση.

Το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς θα παραδίδει στο

λογιστήριο υπογεγραμμένα τα ΤΠΥ και με βεβαίωση παραλαβής.
ΘΕΩΡΗΣΗ
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας
Αθλητισμού – Πολιτισμού

Μαγδαληνή Ρουσσέτη
Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α΄
Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi
Thessaloniki - Greece
Tel. 2310725775, 2310727775
FAX : 2310725076
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr

ΣΥΝΤΑΞΗ
Για Γραφείο Αθλητισμού &
Νέας Γενιάς

Θαλής Θεοδωρίδης
Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α΄

