
                                                  ΑΔΑΜ: 

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

         Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι στον Δημοτικό  Παιδικό  Σταθμό στην  Χλόη  Αίγινας  
υπάρχει  η  ανάγκη  για  την  προμήθεια  επίπλων  λόγω  παλαιότητας   για  την  σωστή  και  εύρυθμη  
λειτουργία του  εν  λόγω  Σταθμού  μας. Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια  αγαθών  είναι τα 
ακόλουθα, κατόπιν έρευνας αγοράς από το διαδίκτυο :

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών  -  ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Περιγραφή  
ειδών προς 
προμήθεια

Τεχνικά χαρακτηριστικά CPVS 
Ποσότητα

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδος
(ευρώ)

Ενδεικτικό 
Κόστος με 
ΦΠΑ 24%

(ευρώ)

Συνολικό  
Ενδεικτικό

 Κόστος
(ευρώ)

Ντουλάπα Ντουλάπα ξύλινη από φυσική  
οξιά με κόκκινο χρώμα  
διαστάσεων 90x45x182cm, 
κατασκευασμένη με τα 
προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία πρότυπα .

1 455,00 564,20

Ντουλάπι

Ντουλάπι ξύλινο με ράφι από 
φυσική οξιά, με ντουλάπια 
χρώματος κόκκινου  και 
ράφια με χρώμα λαχανί, 
διαστάσεων 90x45x182cm 
κατασκευασμένα  με τα 
προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία πρότυπα.

1 427,00 529,48

Ραφιέρα Ραφιέρα από φυσική οξιά με 
ένα διπλό ντουλάπι 
χρωματιστή λαχανί-φούξια 
διαστάσεων 100x41x190cm,  
κατασκευασμένα με τα 
προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία πρότυπα.

1 565,00 700,60

Ερμάριο  Ερμάριο ντουλάπια από 
φυσική οξιά, διαστάσεων 
90x45x74cm, με χρώμα 

1 263,00 326,12
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φούξια, κατασκευασμένα με τα 
προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία πρότυπα.

Ερμάριο  Ερμάριο ανοιχτό  από φυσική 
οξιά με γαλάζιο χρώμα να 
καλύπτει τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα της νομοθεσίας 
διαστάσεων 90x45x74cm.

1 239,00 296,36

Ερμάριο Ερμάριο με ντουλάπι από 
φυσική οξιά που καλύπτει τις 
απαιτήσεις και τα πρότυπα της 
νομοθεσίας, με διαστάσεις 
48x45x74cm, σε χρώμα 
γαλάζιο.

1 175,00 217,00

Ραφιέρα  Ραφιέρα κατασκευασμένη  από 
M.D.F. από υλικό απόλυτα 
υγιεινό που καλύπτει τις 
απαιτήσεις και τα πρότυπα της 
νομοθεσίας, με τέσσερα ράφια 
(5 χώρους) διαστάσεων 1,20 M 
x0,45 ΠΛΑΤΟΣ X1,60 cm 
ΥΨΟΣ, σε χρώμα λαχανί.

1 565,00 700,60 3.334,36

ΣΥΝΟΛΟ

        

ΣΥΝΟΛΟ 3.334,36

       

  Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  πόρους  επιχορήγησης  στον  Δήμο  για  τον  Παιδικό  Σταθμό  και θα  
βαρύνει  τον  Κ.Α. 02.15. 7133     του  προϋπολογισμού  του  έτους  2022. 

       Στο  παραπάνω  κόστος  ο  ανάδοχος,  που  θα  προκύψει  θα  πρέπει  να  συμπεριλάβει  όλα  τα  
έξοδα,  που  μπορεί  να  απαιτηθούν  για  την  ορθή  εκτέλεση  και  την  έγκυρη  παράδοση  των  
παραπάνω  αγαθών  στον  Δήμο,  συμπεριλαμβανομένου  και των  τυχόν  εξόδων  αλληλογραφίας,  
μεταφοράς  αγαθών,  ασφάλισης,  αμοιβής,  μετακίνησης,  διαμονής  και  σίτισης  του  προσωπικού  ή  και  
των  συνεργατών  που  θα  απασχολήσει κ. α..  

Β. Επιθυμητή  ημερομηνία  παραλαβής  των  παραπάνω  αγαθών

       Τα  παραπάνω  αγαθά  θα  πρέπει  να  παραληφθούν  και  να  τοποθετηθούν  άμεσα  στις  
εγκαταστάσεις  του  Δημοτικού  Παιδικού  Σταθμού  στον  Κοντό  Αίγινας.   

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των παραπάνω αγαθών     

       Τα  παραπάνω  αγαθά  θα  πρέπει  να  παραδοθούν  από  τον  ανάδοχο  φορέα  στις  εγκαταστάσεις  
του  Δημοτικού  Παιδικού  Σταθμού  στην  Χλόη  Αίγινας. 
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