
  

 
 
 
Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201,  d.katrinis@praksis.gr ,  
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης 
 

       
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για το ΚΥΤ της Κω, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου «Support of First Reception Actions to New comers – Third Country 
Nationals in Greece» 
 
 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ PR.A.K.S.I.S 
 
Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.Δ. 60/2007 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005” (ΦΕΚ 64/Α΄/2007). 

2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων 
του σωματείου PR.A.K.S.I.S. 

4.  Τη σύμβαση συνεργασίας με Grand Number OR 2015-24207 (Amendment) 
5. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για το ΚΥΤ της 

Κω. 
 

Αποφασίζει 

1. Την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών για το ΚΥΤ της 
Κω στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Support of First Reception Actions to New comers 
– Third Country Nationals in Greece», συνολικού προϋπολογισμού €4.000 (Tεσσάρων Χιλιάδων 
ευρώ) με ΦΠΑ και συγκεκριμένα για την προμήθεια: 

 
2 ψυγεία για φάρμακα 
2 ιονιστές 
βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 

  
 
 
 
 
           

Αθήνα, 8/6/2016 
Αριθ. πρωτ.: Δ5741 
 



 
2. Την αναζήτηση  προσφορών από επιχειρήσεις  με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα στην 
τοπική κοινωνία της Κω ή στην ελληνική επικράτεια (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) που θα 
υποβάλλονται έως 15/06/2016 και την ανάθεση της προμήθειας.  
 
3. Την ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή 
(χωρίς ΦΠΑ), με βάση το συνημμένο υπόδειγμα.  
 
4. Την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής από τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής ανά τόπο 
παράδοσης.  
 
5. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο της του ΚΥΤ της Κω στο Πυλί της Κω με έξοδα και φροντίδα 
του/των Αναδόχου/ων το αργότερο μέχρι 30/06/2016. 
 
                                                                                                
 
                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
                                                                                        
                                                                                     
 
 
 
 
 

           ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
 

 
 

 ΨΥΓΕΙΟ  ΠΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
Χωρητικότητα 130 λίτρων -Ενδεικτικές διαστάσεις Πλάτους 54Χ Βάθους 53,5Χ Ύψους 81 με 
απόκλιση ±10%. - Η ρύθμιση θερμοκρασίας να είναι +3 C (min) έως +16 C  (max) (με απόκλιση 
±10%). - Θα διαθέτει πόρτα διπλού τζαμιού και ράφια . - Θα διαθέτει συμπιεστή αθόρυβο, CFC – 
free. - Θα διαθέτει κλειδαριά για άνοιγμα – κλείσιμο. - Νo frost  τεχνολογία. -Θα διαθέτει ψηφιακές 
ενδείξεις.- Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. -Θα διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασίας. 
Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα  έτος τουλάχιστον. Η εγγύηση να καλύπτει και 
τη δωρεάν άμεση (εντός 10 ημερών το πολύ) αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που παρουσιάζει 
βλάβη. 
 

 ΙΟΝΙΣΤΗΣ 

Διαστάσεις (cm):40.0x41.0x13.0 – Βάρος έως 4 κιλά - Ροή αέρα (m³/h):75 - 110 – 160-  Ισχύς 
τουλάχιστον 40 watt - Φίλτρο ενεργού άνθρακα – Ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου -  Αποσπώμενα 
φίλτρα στην πρόσοψη – Ξεχωριστή λειτουργία ιονιστή – Πλενόμενο φίλτρο σκόνης- Επίπεδο 
θορύβου min-max dB(Α)): 31-44 -  Κατάλληλο για χώρους έως 30τ.μ. – Ταχύτητες 3- 
Χρονοδιακόπτη  

 
Θα πρέπει να επισυνάψετε φυλλάδιο (manual) του ψυγείου και ιονιστή που προσφέρετε, μαζί με 
την προσφορά σας  (εταιρία, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ).  
  



 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ 
 

Προς:     PR.A.K.S.I.S / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΚΩ 
 
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών 

Ημερομηνία: ____________________ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΦΠΑ  

4 ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2    

5 ΙΟΝΙΣΤΗΣ 2    

 
Γ. Πρόσθετες πληροφορίες 
1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι __________________ ημέρες. 
2. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν σε _____________________ημέρες. 
3. Η παράδοσή τους θα γίνει θα γίνει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Πυλί της Κω, με 
έξοδα και φροντίδα του αναδόχου.  
 
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς την προμήθεια των ηλεκτρικών ειδών στην τιμή των : 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ  
ΜΕ ΦΠΑ 

  



 
Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του.  
 
 

 

Εταιρία/Επιχείρηση     

Όνομα Προσφέροντος   

Ιδιότητα  

Υπογραφή  

Σφραγίδα  


