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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νςθ: Μοίλα Μοηάνθσ, ΦΜ 50150 

Φθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  09-05-2022 

 Αρικμ. Ρρωτ. 5477 

 Ρλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

 Ρρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

τθν προμικεια Εργαςτθριακϊν Υλικϊν για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Τμιματοσ Εργοκεραπείασ 

τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ  του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Ρτολεμαΐδα 

προχπολογιςμοφ 36.961,91€, ςυμπεριλαμβανομζνου 13% ι 24% ΦΡΑ 

 

Φο Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ, βάςει του Ο. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

1. Φον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Φο Σρωτογενζσ αίτθμα του Φμ. Εργοκεραπείασ του ΣΔΞ, με ΑΔΑΞ: 22REQ010515921. 

3. Φθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ με αρικμό 415/09-05-2022, με ΑΔΑ: ΩΧ7Τ469Β7Μ-ΦΓΑ και 

ΑΔΑΞ: 22REQ010516002. 

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για: τθν προμικεια Εργαςτθριακϊν 

Υλικϊν για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Τμιματοσ Εργοκεραπείασ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ  του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Ρτολεμαΐδα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.961,91 Ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α. (13% & 24%), ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

Σαραρτιματοσ Ι τθσ Σαροφςασ. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Φακτικό Σροχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2022, ΜΑΕ: 1831-Α CPV: 

33790000-4. 

Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Μριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτονται οι προςφορζσ 

που ξεπερνοφν το όριο του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ.  

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΧΓΕΙΑ, ςτο ΜΘΞΔΘΥ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΣΙΜΑΙΤΡΦΘΦΑ - «ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ – ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Φεχνικισ & Ρικονομικισ 

Σροςφοράσ των Σαραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Ρι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων εταιριϊν 

(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ κατάλογο 

όςων παρζλαβαν τθν Σρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 
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Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

όπου κα περιζχονται:  

1) Τεχνικι Ρροςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Ριςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

b. Φον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ του Σαραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα (διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word). 

2) Οικονομικι προςφορά του Σαραρτιματοσ ΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα (διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου excel).  

3) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Σαραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word). 

 

Στον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Ξ., Δ.Ρ.Χ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ (ιτοι:  

ΦΑΜΕΝΡΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΥΜΝΘΥΘ ΓΙΑ ΜΑΦΑΘΕΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ΞΕ ΑΤ. ΣΤΩΦ. 5477/09-05-2022 ΓΙΑ  

ΦΘΟ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΩΟ ΧΝΙΜΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΩΟ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ 

ΕΤΓΡΘΕΤΑΣΕΙΑΥ ΦΘΥ ΥΧΡΝΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΧΓΕΙΑΥ  ΦΡΧ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡΧ ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ ΥΦΘΟ 

ΣΦΡΝΕΞΑΛΔΑ  

ΘΞ/ΟΙΑ ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ: 17-05-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο) 

 

Ρι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 17-05-2022 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Προφοσ, ςτα Μοίλα Μοηάνθσ, Φ.Μ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Φο άνοιγμα των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Μοίλα Μοηάνθσ. 

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Σρόςκλθςθσ, ιτοι ζωσ 18/08/2022. 

ΝΡΙΣΡΙ ΡΤΡΙ 

1. Ξε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ 

ii) Σιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 
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iii) Σιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

iv) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΞΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΞΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  

Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 

φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 

ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Υε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ-πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 

 

2. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ςε χρονικό διάςτθμα 60 θμερϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

3. Φα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτία Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Ρτολεμαΐδα, 

Σεριοχι ΜΕΣΦΥΕ, Φ.Μ. 50200, Στολεμαΐδα 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Χ Μοηάνθσ 

4. Φο  ςυνολικό τιμολόγιο του προμθκευτι κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 501 50, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοηάνθσ 

 

5. Φον προμθκευτι βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το 

Σανεπιςτιμιο. Θ πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ 

προμικεια ειδϊν και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί 

εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  
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6. Φον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Φομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

7. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Μράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 

 Μράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν  
 

 Ρι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

Υε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

8. Μάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Σανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Μοηάνθσ. 

Αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Γοφλα Ξαρία, τθλ: 2461068296, email: 

mgoula@uowm.gr 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Φμιμα 

Σρομθκειϊν του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102), email: ghaitidis@uowm.gr . 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Υτθ Υτιλθ «ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΣΑΙΦΘΥΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΟΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΣΑΙΦΘΥΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΟΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Σροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

Υτθ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΘΥΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Σροςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Σροςφορά. 

Υτθ ςτιλθ «ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ» κα αναγραφεί ο προςφερόμενοσ τφποσ όπου αυτό είναι εφικτό και κα καταγραφεί θ 

ςαφισ παραπομπι ςτα αρικμθμζνα Φεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου 

Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Σινάκων Υυμμόρφωςθσ, εφόςον κατατεκοφν. 

Πλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Γοφλα Ξαρία, τθλ: 2461068296, email: 

mgoula@uowm.gr 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

1 Βραςτιρασ    

1.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βραςτιρασ για τθν κζρμανςθ κερμοπλαςτικοφ υλικοφ. Οα είναι χωρθτικότθτασ 28 
λίτρων. Οα καταςκευάηεται από ανκεκτικό ανοξείδωτο ατςάλι και να διακζτει 
αποςπϊμενο καπάκι και διάτρθτο δίςκο. Οα ελζγχεται με κερμοςτάτθ με 
προςταςία υπερκζρμανςθσ. Οα διακζτει φωτιηόμενο διακόπτθ on/off και 
κερμομονωμζνεσ χειρολαβζσ μεταφοράσ  
Οα ζχει διαςτάςεισ: 
Εςωτερικζσ διαςτάςεισ: Ψψοσ 200 χιλ Χ Ξικοσ 500 χιλ Χ Σλάτοσ 300 χιλ. 
Εξωτερικζσ διαςτάςεισ:  Ψψοσ 290 χιλ Χ Ξικοσ 538 χιλ Χ Σλάτοσ 332 χιλ. 
Βάροσ 10,8 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 2 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

1.2 Εγγυιςεισ    

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΡΑΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

2 Ριςτολάκι με κερμό αζρα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ενςφρματο πιςτολάκι με κερμό αζρα, για τθν κζρμανςθ του κερμοπλαςτικοφ 
υλικοφ. Οα ζχει με 2 επιλογζσ ρφκμιςθσ τθσ κερμότθτασ και τθσ ροισ του αζρα. Ρι 
κερμοκραςία να κυμαίνεται από 300°-500°C. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

3  Σπάτουλα βραςτιρα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικι νάιλον ςπάτουλα για χριςθ με τον βραςτιρα. Οα είναι ιδιαίτερα ανκεκτικι 
ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 204°C. Οα είναι κατάλλθλθ για τθν ανάκτθςθ του 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

mgoula@uowm.gr
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

κερμοπλαςτικοφ υλικοφ μζςα από τον βραςτιρα, χωρίσ να τραυματίηει τθν 
επιφάνεια του βραςτιρα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

4 Ψαλίδι για κολλϊδθ υλικά 12,7 εκ.    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ψαλίδι κατάλλθλο για το κόψιμο Velcro, κόλλασ, ταινίασ ι άλλου κολλϊδουσ 
υλικοφ, χωρίσ να καταςτρζφονται οι λεπίδεσ. Φο κολλϊδεσ υλικό να μπορεί εφκολα 
να αφαιρεκεί με ζνα βρεγμζνο πανί. Οα είναι κατάλλθλο για δεξιόχειρεσ και 
αριςτερόχειρεσ. 
Οα ζχει μικοσ 12,7 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

5 Ψαλίδι για κολλϊδθ υλικά 20 εκ.    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

  Ψαλίδι κατάλλθλο για το κόψιμο Velcro, κόλλασ, ταινίασ ι άλλου κολλϊδουσ 
υλικοφ, χωρίσ να καταςτρζφονται οι λεπίδεσ. Φο κολλϊδεσ υλικό να μπορεί εφκολα 
να αφαιρεκεί με ζνα βρεγμζνο πανί. Οα είναι κατάλλθλο για δεξιόχειρεσ και 
αριςτερόχειρεσ. 
Οα ζχει μικοσ 20 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

6 Ψαλίδι κερμοπλαςτικοφ υλικοφ, μεταλλικό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ψαλίδι, κατάλλθλο για το τριμάριςμα του κερμοπλαςτικοφ υλικοφ. Οα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί κατά τθν εκκίνθςθ τθσ ςκλιρυνςθσ του κερμοπλαςτικοφ υλικοφ 
και να καταςκευάηεται από διπλό επιχρωμιωμζνο νικζλιο. Οα ζχει μικοσ 20 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

7 Ψαλίδι με εργονομικι λαβι & ελατιριο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ψαλίδι με εργονομικι λαβι και ελατιριο, για κόψιμο ςε ίςιεσ επιφάνειεσ. Οα 
διακζτει μεγάλθ χειρολαβι με μαλακι επζνδυςθ για τθν ςωςτι κατανομι τθσ 
πίεςθσ ςτθν παλάμθ. Ρι λεπίδεσ να ανοίγουν αυτόματα λόγω του ελατθρίου. Οα 
διακζτει δυνατότθτα κλειδϊματοσ των λεπίδων ςτθν κλειςτι κζςθ. Οα είναι 
κατάλλθλο για ςυχνι χριςθ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

8 Θερμοπλαςτικό φφλλο 3,2 mm – 1% διάτρθτο, ςετ των 4ρων    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Θερμοπλαςτικό φφλλο, 1% διάτρθτο. Οα ζχει πάχοσ 3,2 χιλ και διαςτάςεισ 46 Χ 61 
εκ, ςε λευκό χρϊμα. 
Οα είναι εφκαμπτο και εφπλαςτο και να ζχει μζτρια αντίςταςθ. Υετ με 4 φφλλα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

9 Θερμοπλαςτικό φφλλο 2,4mm – 2% διάτρθτο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Θερμοπλαςτικό φφλλο, 2% διάτρθτο. Οα ζχει πάχοσ 2,4 χιλ και διαςτάςεισ 46 Χ 61 
εκ, ςε λευκό χρϊμα. 
Οα είναι εφκαμπτο και εφπλαςτο και να ζχει μζτρια αντίςταςθ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

10 Θερμοπλαςτικό φφλλο 1,6mm – ςυμπαγζσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Θερμοπλαςτικό υλικό, ςυμπαγζσ. Οα ζχει πάχοσ 1,6 χιλ και διαςτάςεισ 46 Χ 61 εκ, 
ςε λευκό χρϊμα.  

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

Οα είναι εφκαμπτο και εφπλαςτο και να ζχει μζτρια αντίςταςθ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

11 ολό Velcro αυτοκόλλθτο αρςενικό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Τολό Velcro αυτοκόλλθτο, αρςενικό, πλάτουσ 25 χιλ. Οα είναι διακζςιμο ςε ρολό 
των 25 μζτρων. Οα κόβεται ςτο επικυμθτό μικοσ. 
Υε λευκό χρϊμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

12 ολό Velcro  αυτοκόλλθτο αρςενικό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Τολό Velcro αυτοκόλλθτο, αρςενικό πλάτουσ 50 χιλ. Οα είναι διακζςιμο ςε ρολό 
των 25 μζτρων. Οα κόβεται ςτο επικυμθτό μικοσ. 
Υε λευκό χρϊμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

13 ολό Velcro για ράψιμο, κθλυκό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Τολό Velcro για ράψιμο, κθλυκό πλάτουσ 25 χιλ. Οα είναι διακζςιμο ςε ρολό των 
25 μζτρων. Οα κόβεται ςτο επικυμθτό μικοσ. 
Υε λευκό χρϊμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

14 ολό Velcro για ράψιμο, κθλυκό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Τολό Velcro για ράψιμο, κθλυκό πλάτουσ 50 χιλ. Οα είναι διακζςιμο ςε ρολό των 
25 μζτρων. Οα κόβεται ςτο επικυμθτό μικοσ. 
Υε λευκό χρϊμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

15 Επίδεςμοσ νάρκθκα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υωλθνοειδισ επίδεςμοσ με πυκνι πλζξθ για τοποκζτθςθ ςτο εςωτερικό του 
νάρκθκα ςαν φόδρα. Οα ζχει τθν δυνατότθτα να τεντϊνεται 3 φορζσ το μικοσ του. 
Οα πλζνεται και να αφαιρείται εφκολα. Οα είναι 100% βαμβακερόσ, χωρίσ λάτεξ. 
Οα είναι διακζςιμοσ ςε ρολό των 23 μζτρων με πλάτοσ 2,5 εκ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

16 Σετ ςεντόνια ολίςκθςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ ςεντόνια ολίςκθςθσ για τοποκζτθςθ μόνιμα ςτο κρεβάτι. Φο ςετ να αποτελείται 
από ζνα πανωςζντονο και ζνα κατωςζντονο. Θ άνω επιφάνεια του κατωςζντονου 
και θ κάτω επιφάνεια του πανωςζντονου να είναι καταςκευαςμζνεσ από νάιλον 
(πολυεςτζρα) και θ μεταξφ τουσ επαφι να δθμιουργεί μια ολιςκθρι επιφάνεια, 
κατάλλθλθ για μετακίνθςθ του αςκενι και ςτισ 4 κατευκφνςεισ πάνω ςτο κρεβάτι.  
Φα υπόλοιπα τμιματα του ςεντονιοφ, κακϊσ και θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να 
καταςκευάηονται από 55% βαμβάκι και 45% πολυεςτζρα. Φο κατωςζντονο να 
διακζτει λάςτιχα, για καλφτερθ εφαρμογι ςτο ςτρϊμα του κρεβατιοφ. Ρ αςκενισ 
να είναι ξαπλωμζνοσ πάνω ςτο πανωςζντονο, το οποίο να μετακινείται ςτθν 
επικυμθτι κζςθ, με τον αςκενι πάνω ςε αυτό. ταν ολοκλθρωκεί θ μετακίνθςθ, 
οι άκρεσ του πανωςζντονου να τοποκετοφνται κάτω από το ςτρϊμα, για το 
«κλείδωμα» τθσ ολίςκθςθσ. 
Οα ζχουν διαςτάςεισ: Σανωςζντονο: ςατζν επιφάνεια 147 Χ 200 εκ, ςυνολικζσ 
διαςτάςεισ 200 Χ 200 εκ. 
Ματωςζντονο: ςατζν επιφάνεια 65 Χ 200 εκ, ςυνολικζσ διαςτάςεισ 85 Χ 200 εκ. 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 200 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 2 

17 Νάιλον ςεντόνι ολίςκθςθσ  120 εκ μικοσ Χ 90 εκ πλάτοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οάιλον ςωλθνοειδζσ ςεντόνι ολίςκθςθσ για προςωρινι χριςθ πάνω ςτο κρεβάτι, 
κατάλλθλο για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει ανάγκθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ τριβισ, 
ιδιαίτερα ςτα ςθμεία πίεςθσ ςτο ςϊμα του χριςτθ. Φόςο ςτθν εςωτερικι όςο και 
ςτθν εξωτερικι όψθ, θ τριβι να είναι εξαιρετικά χαμθλι και ςωλθνοειδισ δομι 
που διακζτει, να τθν ελαχιςτοποιεί ςτθ χαμθλότερθ δυνατι τιμι τθσ. Οα είναι 
εφκολο να τοποκετθκεί και να αφαιρεκεί και να πρζπει πάντα να απομακρφνεται 
μετά τθ χριςθ.  
Διαςτάςεισ: 120 εκ μικοσ Χ 90 εκ πλάτοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

18 Νάιλον ςεντόνι ολίςκθςθσ 140 εκ μικοσ Χ 120 εκ πλάτοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οάιλον ςωλθνοειδζσ ςεντόνι ολίςκθςθσ για προςωρινι χριςθ πάνω ςτο κρεβάτι, 
κατάλλθλο για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει ανάγκθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ τριβισ, 
ιδιαίτερα ςτα ςθμεία πίεςθσ ςτο ςϊμα του χριςτθ. Φόςο ςτθν εςωτερικι όςο και 
ςτθν εξωτερικι όψθ, θ τριβι να είναι εξαιρετικά χαμθλι και ςωλθνοειδισ δομι 
που διακζτει, να τθν ελαχιςτοποιεί ςτθ χαμθλότερθ δυνατι τιμι τθσ. Οα είναι 
εφκολο να τοποκετθκεί και να αφαιρεκεί και να πρζπει πάντα να απομακρφνεται 
μετά τθ χριςθ.  
Διαςτάςεισ: 140 εκ μικοσ Χ 120 εκ πλάτοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

19 Νάιλον ςεντόνι ολίςκθςθσ  200 εκ μικοσ Χ 70 εκ πλάτοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οάιλον ςωλθνοειδζσ ςεντόνι ολίςκθςθσ για προςωρινι χριςθ πάνω ςτο κρεβάτι, 
κατάλλθλο για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει ανάγκθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ τριβισ, 
ιδιαίτερα ςτα ςθμεία πίεςθσ ςτο ςϊμα του χριςτθ. Φόςο ςτθν εςωτερικι όςο και 
ςτθν εξωτερικι όψθ, θ τριβι να είναι εξαιρετικά χαμθλι και ςωλθνοειδισ δομι 
που διακζτει, να τθν ελαχιςτοποιεί ςτθ χαμθλότερθ δυνατι τιμι τθσ. Οα είναι 
εφκολο να τοποκετθκεί και να αφαιρεκεί και να πρζπει πάντα να απομακρφνεται 
μετά τθ χριςθ.  
Διαςτάςεισ: 200 εκ μικοσ Χ 70 εκ πλάτοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

20 Ρεριςτρεφόμενο μαξιλάρι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ξαλακό περιςτρεφόμενο ςτρογγυλό μαξιλάρι για τθν διευκόλυνςθ του χριςτθ 
κατά τθ μεταφορά εντόσ και εκτόσ αυτοκινιτου ι κρεβατιοφ. Οα είναι πολφ απλό 
ςτθ χριςθ και να είναι κατάλλθλο π.χ. για χριςθ ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ όπου το 
προςωπικό μετακινείται πολφ ςυχνά εντόσ και εκτόσ αυτοκινιτου.  
Θ άνω επιφάνεια να καταςκευάηεται από βελουτζ πολυεςτερικό φφαςμα και θ 
κάτω αντιολιςκθτικι επιφάνεια na καταςκευάηεται από νάιλον και πολυουρεκάνθ. 
Οα ζχει διάμετρο 40 εκ.  Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

21 Στρογγυλό μαξιλάρι αυτοκινιτου    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
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Απάντθ-
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Ραραπο-
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 Υτρογγυλό μαξιλάρι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν είςοδο και ζξοδο του χριςτθ από 
το αυτοκίνθτο. Θ χαμθλισ τριβισ άνω επιφάνειά του από βελουτζ πολυεςτερικό 
φφαςμα να επιτρζπει τθν εφκολθ ολίςκθςθ και ςτροφι του χριςτθ ςτθν 
επικυμθτι κζςθ. Ξε αυτόν τον τρόπο να μειϊνεται αιςκθτά θ καταπόνθςθ και θ 
περιςτροφι των ποδιϊν, γονάτων, ιςχίων ι πλάτθσ. Οα προςδζνεται ςτο κάκιςμα 
του οδθγοφ μζςω μιασ ειδικισ ηϊνθσ με κοφμπωμα. Οα διακζτει επίςθσ, πλαϊνζσ 
χειρολαβζσ για τθν διευκόλυνςθ του χριςτθ, κακϊσ και πλαϊνοφσ ιμάντεσ για τθν 
πρόςδεςθ ςτθ ηϊνθ αςφαλείασ για περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του βοθκιματοσ. 
Οα διακζτει αντιολιςκθτικι κάτω επιφάνεια από νάιλον και πολυουρεκάνθ. Οα 
ζχει διάμετρο 45 εκ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο 150 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

22 Σωλθνοειδζσ μαξιλάρι μονισ κατεφκυνςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υωλθνοειδζσ μαξιλάρι για κάκιςμα ι αμαξίδιο, μονισ κατεφκυνςθσ. Οα διακζτει 
άνω επιφάνεια από βελουτζ πολυεςτερικό φφαςμα και να εμποδίηει τθν ολίςκθςθ 
του χριςτθ που κάκεται ςε αυτό προσ τθ μία κατεφκυνςθ, αλλά να εμποδίηει 
ταυτόχρονα τθν ολίςκθςθ προσ τθν αντίκετθ. 
Ζτςι ο χριςτθσ να παραμζνει ςτθ ςωςτι κζςθ ςτο κάκιςμα του αμαξιδίου χωρίσ να 
ολιςκαίνει προσ τα εμπρόσ, ενϊ να μπορεί να επανατοποκετθκεί αυτόνομα ι με τθ 
βοικεια φροντιςτι εφκολα και χωρίσ κόπο. Οα είναι ιδανικό για χριςτεσ με τάςθ 
εμπρόςκιασ ολίςκθςθσ. Οα ζχει διαςτάςεισ: 40Χ50 εκ. Ξζγιςτο επιτρεπόμενο 
φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

23 Επίμθκεσ μαξιλάρι μονισ κατεφκυνςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικό επίμθκεσ μαξιλάρι ολίςκθςθσ μονισ κατεφκυνςθσ, για κάκιςμα ι αμαξίδιο. 
Οα διακζτει άνω επιφάνεια από βελουτζ πολυεςτερικό φφαςμα και να εμποδίηει 
τθν ολίςκθςθ του χριςτθ που κάκεται ςε αυτό προσ τθ μία κατεφκυνςθ, αλλά να 
εμποδίηει τθν ολίςκθςθ προσ τθν αντίκετθ. 
Ζτςι ο χριςτθσ να παραμζνει ςτθ ςωςτι κζςθ ςτο κάκιςμα του αμαξιδίου χωρίσ να 
ολιςκαίνει προσ τα εμπρόσ, ενϊ να μπορεί να επανατοποκετθκεί αυτόνομα ι με τθ 
βοικεια φροντιςτι εφκολα και χωρίσ κόπο. Οα είναι ιδανικό για χριςτεσ με τάςθ 
εμπρόςκιασ ολίςκθςθσ. 
Οα διακζτει χειρολαβι που να τοποκετείται ςτο φψοσ τθσ πλάτθσ του κακίςματοσ 
για το τράβθγμα από τον φροντιςτι και ιμάντεσ πρόςδεςθσ ςτο κάκιςμα ι το 
αμαξίδιο. 
Οα ζχει διαςτάςεισ: 40 εκ πλάτοσ x 130 χιλ μικοσ 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

24 Ρεριςτρεφόμενοσ δίςκοσ ποδιϊν – μαλακόσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σεριςτρεφόμενοσ δίςκοσ ποδιϊν με μαλακι επζνδυςθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
μεταφοράσ μεταξφ κακιςτϊν κζςεων. Ρ χριςτθσ να πατάει πάνω ςτον δίςκο και τα 
πόδια του να περιςτρζφονται κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Οα είναι 
κατάλλθλοσ ςτθν περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ δεν είναι ικανόσ να κινεί τα πόδια του 
κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Ιδανικόσ για τθ χριςθ χωρίσ υποδιματα. Οα 
καταςκευάηεται από πολυεςτερικό φφαςμα με ςτρϊςθ από TPE 
Οα ζχει διάμετρο 40 εκ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

25 Ρεριςτρεφόμενοσ δίςκοσ ποδιϊν - Σκλθρόσ    
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Α/Α 
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Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σεριςτρεφόμενοσ δίςκοσ ποδιϊν με ςκλθρι επιφάνεια για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
μεταφοράσ μεταξφ κακιςτϊν κζςεων. Ρ χριςτθσ να πατάει πάνω ςτον δίςκο και τα 
πόδια του να περιςτρζφονται κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Οα είναι 
κατάλλθλοσ ςτθν περίπτωςθ όπου ο χριςτθσ δεν είναι ικανόσ να κινεί τα πόδια του 
κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Οα ζχει ςκλθρι αντιολιςκθτικι επιφάνεια, και να 
είναι ιδανικόσ για τθ χριςθ με υποδιματα. Οα καταςκευάηεται από ABS/TPU 
Οα ζχει διάμετρο 38 εκ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

26 Σανίδα μεταφοράσ Large, με φτερά    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Εφκαμπτθ ςανίδα μεταφοράσ από πλαςτικό (πολυεκυλζνιο). Οα είναι 
καταςκευαςμζνθ από χαμθλισ τριβισ άνω επιφάνεια και αντιολιςκθτικι κάτω 
επιφάνεια. Οα διακζτει πλαϊνά φτερά με τθν επιλογι να κάμπτονται προσ τα κάτω 
ι προσ τα πάνω για τθν προςταςία του χριςτθ από τον τροχό του αμαξιδίου. 
Διαςτάςεισ: 33 εκ πλάτοσ Χ 60 εκ μικοσ Χ 0,6 εκ πάχοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

27 Σανίδα μεταφοράσ XL, με φτερά    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Εφκαμπτθ ςανίδα μεταφοράσ από πλαςτικό (πολυεκυλζνιο). Οα είναι 
καταςκευαςμζνθ από χαμθλισ τριβισ άνω επιφάνεια και αντιολιςκθτικι κάτω 
επιφάνεια. Οα διακζτει πλαϊνά φτερά με τθν επιλογι να κάμπτονται προσ τα κάτω 
ι προσ τα πάνω για τθν προςταςία του χριςτθ από τον τροχό του αμαξιδίου. 
Διαςτάςεισ: 33 εκ πλάτοσ Χ 75 εκ μικοσ Χ 0,6 εκ πάχοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

28 Σανίδα μεταφοράσ ςε ςχιμα μπανάνασ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικι ςανίδα μεταφοράσ από πολυεκυλζνιο ςε ςχιμα μπανάνασ. Οα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί με τθ κυρτι πλευρά τοποκετθμζνθ προσ τα εμπρόσ ι προσ τα 
πίςω, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ. Φο ειδικό τθσ ςχιμα να τθν κακιςτά 
κατάλλθλθ για μεταφορζσ ςε περίπτωςθ φπαρξθσ εμποδίων, όπωσ π.χ. των τροχϊν 
του αμαξιδίου.  
Οα ζχει διαςτάςεισ: 77 εκ μικοσ Χ 23 εκ πλάτοσ 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο 150 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

29 Σανίδα μεταφοράσ βαρζωσ τφπου με μαξιλαράκι ολίςκθςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υτιβαρι και ανκεκτικι ςανίδα μεταφοράσ βαρζωσ τφπου από fiberglass. Οα 
διακζτει ειδικζσ εςοχζσ, για τθν τοποκζτθςι τθσ ςτον τροχό του αμαξιδίου. Φα 
ειδικά αντιολιςκθτικά μαξιλαράκια ςτθν κάτω επιφάνεια τθσ ςανίδασ να 
επιτρζπουν τθ ςτακερι τοποκζτθςι τθσ και αποτρζπουν τθν ολίςκθςι τθσ εκτόσ 
κζςθσ. Οα διακζτει μια ευρφτερθ επιφάνεια που να τθν κακιςτά βολικι ςτθν 
περίπτωςθ που θ μεταφορά πρζπει να πραγματοποιθκεί με μικρά βιματα. Οα 
ςυμπεριλαμβάνεται ειδικό ςωλθνοειδζσ μαξιλαράκι ολίςκθςθσ, το οποίο να 
προςαρμόηεται ςτθν άνω επιφάνειά τθσ και να ενιςχφει τθν ολίςκθςθ του ατόμου 
κατά τθ μεταφορά.  
Οα ζχει διαςτάςεισ: 32 εκ πλάτοσ Χ 66 εκ μικοσ 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο 250 κιλά. 
Ξαξιλαράκι ολίςκθςθσ: 35 εκ Χ 47,5 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 
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ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-
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30 Σανίδα μεταφοράσ για τθν τουαλζτα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικι ςανίδα μεταφοράσ για τθν τουαλζτα από fibreglass, με οπι για τθν 
τοποκζτθςθ πάνω ςτθν λεκάνθ. Οα διακζτει ειδικζσ εςοχζσ για τθν τοποκζτθςι τθσ 
ςτον τροχό του αμαξιδίου και αντιολιςκθτικά μαξιλαράκια ςτθν κάτω επιφάνειά 
τθσ για τθ ςτακερι τοποκζτθςι τθσ και τθν αποτροπι τθσ ολίςκθςι τθσ εκτόσ 
κζςθσ. Ρ ςχεδιαςμόσ τθσ να επιτρζπει τθν παραμονι του χριςτθ ςτθ ςανίδα, ενϊ 
βρίςκεται ςτθν τουαλζτα.  
Οα ζχει μικοσ 69 εκ 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο 150 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

31 Ζϊνθ με χειρολαβζσ, μζγεκοσ XXS    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ηϊνθ με χειρολαβζσ, μζγεκοσ XXS 
Ειδικι ηϊνθ για τθν βοικεια και τθν υποςτιριξθ των αςκενϊν κατά τθ διάρκεια 
των μετακινιςεων και των μεταφορϊν τουσ. Οα καταςκευάηεται από νάιλον, 
πολυεκυλζνιο και πολυεςτζρα. Οα διακζτει χειρολαβζσ οι οποίεσ να είναι 
τοποκετθμζνεσ διαγϊνια για τθν διευκόλυνςθ του φροντιςτι. Ξε τθ ηϊνθ, ο 
φροντιςτισ να βοθκά τον χριςτθ να ςτακεί ι να κακίςει κατά τθ μεταφορά του 
μεταξφ κρεβατιοφ, αναπθρικοφ αμαξιδίου, κακίςματοσ μπάνιου κ.α. Οα διακζτει 
ρυκμιηόμενο πλαςτικό κοφμπωμα και θ εςωτερικι τθσ όψθ να είναι 
καταςκευαςμζνθ από αντιολιςκθτικό υλικό από νάιλον και επίςτρωςθ 
πολυουρεκάνθσ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά  
Ξζγεκοσ XXS: 4 χειρολαβζσ, διαςτάςεισ: 90 χιλ πλάτοσ x 900 χιλ μικοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

32 Ζϊνθ με χειρολαβζσ, μζγεκοσ XS    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οα ζχει ίδια χαρακτθριςτικά με τθν παραπάνω ηϊνθ αλλά να είναι μεγζκουσ: 
XS: 4 χειρολαβζσ, διαςτάςεισ: 90 χιλ πλάτοσ x 1.050 χιλ μικοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

33 Ζϊνθ με χειρολαβζσ, μζγεκοσ S    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οα ζχει ίδια χαρακτθριςτικά με τθν παραπάνω ηϊνθ αλλά να είναι μεγζκουσ: 
S: 4 χειρολαβζσ, διαςτάςεισ: 130 χιλ πλάτοσ x 1.050 χιλ μικοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

34 Ζϊνθ με χειρολαβζσ, μζγεκοσ M    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οα ζχει ίδια χαρακτθριςτικά με τθν παραπάνω ηϊνθ αλλά να είναι μεγζκουσ: 
Ξ: 6 χειρολαβζσ, διαςτάςεισ: 130 χιλ πλάτοσ x 1.300 χιλ μικοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

35 Ζϊνθ με χειρολαβζσ, μζγεκοσ L    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Οα ζχει ίδια χαρακτθριςτικά με τθν παραπάνω ηϊνθ αλλά να είναι μεγζκουσ: 
L: 8 χειρολαβζσ, διαςτάςεισ: 130 χιλ πλάτοσ x 1.500 χιλ μικοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

36 Ιμάντασ ζλξθσ με χειρολαβζσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ιμάντασ ζλξθσ με χειρολαβζσ, ο οποίοσ να λειτουργεί ςαν προζκταςθ των χεριϊν Οαι (ςε   
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Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

του φροντιςτι. Οα προςφζρει ςτιριξθ και βοικεια ςτον αςκενι, διατθρϊντασ 
παράλλθλα τθν καλι εργονομικι κζςθ του φροντιςτι, χωρίσ να παραβιάηεται ο 
προςωπικόσ χϊροσ του αςκενι. Οα είναι κατάλλθλο για τθν ολοκλιρωςθ 
διαφορετικϊν μετακινιςεων πάνω ςτο κρεβάτι, μεταξφ κακιςτϊν κζςεων, τθ 
μεταφορά ςτο αμαξίδιο κ.ά. Ρ ιμάντασ να διακζτει 4 χειρολαβζσ ςε κάκε άκρθ. Θ 
εςωτερικι του επιφάνεια να είναι καταςκευαςμζνθ από αντιολιςκθτικό υλικό 
(νάιλον και πολυουρεκάνθ), ενϊ θ εξωτερικι του από ειδικό υλικό χαμθλισ τριβισ 
(νάιλον) για να τοποκετείται και να αφαιρείται εφκολα. Οα ζχει διαςτάςεισ: 
16Χ190 εκ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

όλα) 

37 Βοικθμα μετακίνθςθσ με χειρολαβζσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοικθμα μετακίνθςθσ με ορκογϊνια μαλακι επζνδυςθ και χειρολαβζσ, το οποίο 
να λειτουργεί ωσ προζκταςθ των χεριϊν, επιτρζποντασ ςτον φροντιςτι να 
προςφζρει υποςτιριξθ και βοικεια διατθρϊντασ παράλλθλα μια εργονομικι 
κζςθ. Ξε το ςυγκεκριμζνο βοικθμα ο φροντιςτισ να βοθκά τον αςκενι να 
ςθκωκεί ι να κακίςει, να αλλάξει κζςθ ςτο κρεβάτι ι ςτο κάκιςμά του, να 
μεταφερκεί ςτο αμαξίδιο κ.ά. Θ εςωτερικι του όψθ να είναι καταςκευαςμζνθ από 
αντιολιςκθτικό υλικό (από νάιλον και πολυουρεκάνθ), ενϊ θ εξωτερικι του από 
ειδικό υλικό χαμθλισ τριβισ (νάιλον) για να τοποκετείται και να αφαιρείται 
εφκολα. 
Οα διακζτει 2 διπλζσ χειρολαβζσ και να ζχει διαςτάςεισ 21Χ60 εκ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

38 Ιμάντασ ζλξθσ κρεβατιοφ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ιμάντασ από πολυεςτερικό φφαςμα με χειρολαβζσ που τοποκετείται μζςω κθλιάσ 
ςτο κρεβάτι για τθν μεταφορά του χριςτθ από και προσ ι πάνω ςε αυτό. Οα είναι 
κατάλλθλο για ενεργοφσ χριςτεσ που ζχουν τθν ικανότθτα να το χρθςιμοποιοφν 
αυτόνομα. Επιπλζον, να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αυτοεξυπθρζτθςι τουσ 
ςτθν κακιςτι κζςθ, βοθκϊντασ τουσ ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςτο 
ντφςιμο, ςτθν τοποκζτθςθ κάποιου μαξιλαριοφ κ.ά. Οα διακζτει 8 χειρολαβζσ οι 
οποίεσ να εναλλάςςονται δεξιά και αριςτερά για τθ διευκόλυνςθ του χριςτθ.   
Οα ζχει διαςτάςεισ: 8,5Χ170 εκ.  
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

39 Ρλατφόρμα περιςτροφισ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικι πλατφόρμα περιςτροφισ κατά τθ μεταφορά του χριςτθ μεταξφ κακιςτϊν 
κζςεων. Οα αποτελείται από μια κάκετθ μπάρα με οβάλ χειρολαβι από αλουμίνιο 
και ατςάλι, θ οποία να είναι τοποκετθμζνθ ςε μια πλαςτικι ςτρογγυλι 
περιςτρεφόμενθ βάςθ. Οα διακζτει επιπλζον ηεφγοσ μαλακά ςτθρίγματα γονάτων, 
τα οποία να ρυκμίηονται ςε φψοσ. Θ χειρολαβι να ρυκμίηεται επίςθσ ςε φψοσ, για 
τθν μζγιςτθ άνεςθ του φροντιςτι. Ρ χριςτθσ να ακουμπάει τα πόδια του ςτθ 
βάςθ, να κρατιζται από τθν χειρολαβι και να ςθκϊνεται από το κάκιςμα, και με τθ 
βοικεια του φροντιςτι να περιςτρζφεται πάνω ςτο βοικθμα για τθν αλλαγι 
κζςθσ ι κακίςματοσ. 
Θ βάςθ να διακζτει τροχοφσ για τθ μεταφορά του βοθκιματοσ. Οα είναι 
κατάλλθλο για τουσ αςκενείσ που ζχουν τθν ικανότθτα να ςτθρίξουν επαρκϊσ το 
βάροσ τουσ και επομζνωσ να ςτζκονται με υποςτιριξθ. 
Οα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Βάκοσ: 46 εκ  
Διάμετροσ: 40 εκ 
Ψψοσ: 80-120 εκ 
Βάροσ: 8 κιλά 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 200 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

40 Ρλατφόρμα μετακίνθςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικό τροχιλατο βοικθμα - πλατφόρμα μετακίνθςθσ από κακιςτι ςε όρκια κζςθ 
ι από όρκια ςε κακιςτι κζςθ. Οα είναι κατάλλθλθ επίςθσ για τθν μετακίνθςθ του 
χριςτθ εντόσ του ςπιτιοφ ι άλλου εςωτερικοφ χϊρου. Οα αποτελείται από ζνα 
πλαίςιο από αλουμίνιο και ατςάλι ςτθ κορυφι του οποίου να βρίςκεται ενιαία 
πλαςτικι χειρολαβι με πολλζσ επιλογζσ κρατιματοσ. Φο πλαίςιο να είναι 
τοποκετθμζνο πάνω ςε πλαςτικι τροχιλατθ βάςθ με ενιαίο ποδόφρενο και ςτουσ 
δφο τροχοφσ. Θ βάςθ να είναι αρκετά χαμθλι ϊςτε να μπορεί ο χριςτθσ να πατάει 
εφκολα ςε αυτισ και να διακζτει επίςθσ αντιολιςκθτικι άνω επιφάνεια, για τθν 
αςφάλεια του χριςτθ. Οα διακζτει ενιαίο μαλακό και ανατομικό ςτιριγμα 
γονάτων, ρυκμιηόμενο ςε φψοσ.  
Οα ςυμπεριλαμβάνεται αποςπϊμενοσ ιμάντασ ςυγκράτθςθσ με ολιςκθρό 
ςωλθνοειδζσ μαξιλαράκι, για τθν ςυγκράτθςθ αλλά και τθ διευκόλυνςθ του 
κακίςματοσ και τθσ ζγερςθσ του χριςτθ.  
Οα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Ψψοσ: 120 εκ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

41 Σφουγγάρι μπάνιου για τα δάκτυλα των ποδιϊν    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υφουγγάρι δαχτφλων ποδιϊν, με μακριά λαβι. Οα ζχει μικοσ 71 εκ. 
Οα διακζτει πλαςτικι λαβι και μεταλλικό ςφρμα που ςτθν άκρθ να διακζτει 
ςφουγγαράκι για το κακάριςμα ανάμεςα ςτα δάχτυλα των ποδιϊν. 
Οα ζχει βάροσ 120 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

42 Επίμθκεσ ςφουγγάρι ςϊματοσ με χειρολαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Επίμθκεσ βοικθμα με βαμβακερό ςφουγγάρι ςϊματοσ με εργονομικι οβάλ 
πλαςτικι χειρολαβι με αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Φα πλαςτικά να 
καταςκευάηονται από πολυπροπυλζνιο και TPE. Φο ςφουγγάρι να είναι κυρτό για 
ευκολότερθ χριςθ. Φο ςφουγγάρι να είναι επίςθσ αφαιροφμενο, να μθν απορροφά 
νερό και να πλζνεται ςτο πλυντιριο ροφχων.  
Οα ζχει μικοσ 38 εκ και βάροσ 112 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

43 Σφουγγάρι πλάτθσ με κυρτό βραχίονα και χειρολαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοικθμα με βαμβακερό ςφουγγάρι πλάτθσ με εργονομικι οβάλ πλαςτικι 
χειρολαβι με αντιολιςκθτικι επιφάνεια και κυρτό βραχίονα.  
Ρ βραχίονασ να είναι κυρτόσ ϊςτε να περνάει πάνω από τον ϊμο για να καταλιγει 
το ςφουγγάρι ςτθ πλάτθ του χριςτθ. 
Φα πλαςτικά να καταςκευάηονται από πολυπροπυλζνιο και TPE. Φο ςφουγγάρι να 
διακζτει βαμβακερό αφαιροφμενο κάλυμμα, το οποίο να πλζνεται ςτο πλυντιριο 
ροφχων. Οα ζχει μικοσ 77 εκ και βάροσ 203 γρ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

44 Βοικθμα λουςίματοσ μαλλιϊν    
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοικθμα λουςίματοσ μαλλιϊν με εργονομικι οβάλ πλαςτικι χειρολαβι με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και TPE. Θ 
κεφαλι να διακζτει μαλακζσ ςτρογγυλεμζνεσ προεξοχζσ που εκτόσ από το 
λοφςιμο, να είναι κατάλλθλεσ και μαςάη 
Οα ζχει μικοσ 36 εκ και βάροσ 112 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

45 Βοφρτςα μαλλιϊν με εργονομικι χειρολαβι – μικρότερο μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοφρτςα μαλλιϊν με εργονομικι οβάλ πλαςτικι χειρολαβι μικρότερου μικουσ με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Φο μικοσ τθσ να είναι 29 εκ, και να είναι κατάλλθλθ για 
άτομα που ζχουν τθν ικανότθτα ανφψωςθσ του χεριοφ ζωσ το επίπεδο του αυτιοφ. 
Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και TPE 
Οα ζχει βάροσ: 102 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

46 Βοφρτςα μαλλιϊν με εργονομικι χειρολαβι – μεγαλφτερο μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοφρτςα μαλλιϊν με εργονομικι οβάλ πλαςτικι χειρολαβι μεγαλφτερου μικουσ 
με αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Φο μικοσ τθσ να είναι 37 εκ, και να είναι κατάλλθλθ 
για άτομα που ζχουν τθν ικανότθτα ανφψωςθσ του χεριοφ ζωσ το επίπεδο του 
ϊμου. Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και TPE 
Οα ζχει βάροσ: 112 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

47 Χτζνα μαλλιϊν με εργονομικι χειρολαβι – μικρότερο μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Χτζνα μαλλιϊν με εργονομικι οβάλ πλαςτικι χειρολαβι μικρότερου μικουσ με 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Φο μικοσ τθσ να είναι 30 εκ, και να είναι κατάλλθλθ για 
άτομα που ζχουν τθν ικανότθτα ανφψωςθσ του χεριοφ ζωσ το επίπεδο του αυτιοφ. 
Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και TPE. 
Οα ζχει βάροσ: 80 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

48 Χτζνα μαλλιϊν με εργονομικι χειρολαβι – μεγαλφτερο μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Χτζνα μαλλιϊν με εργονομικι οβάλ πλαςτικι χειρολαβι μεγαλφτερου μικουσ με 

αντιολιςκθτικι επιφάνεια. Φο μικοσ τθσ να είναι 37 εκ, και να είναι κατάλλθλθ για 
άτομα που ζχουν τθν ικανότθτα ανφψωςθσ του χεριοφ ζωσ το επίπεδο του ϊμου. 
Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και TPE. 
Οα ζχει βάροσ: 90 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

49 Ρολυχρθςτικι διπλι λαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σολυχρθςτικι λαβι με υποδοχζσ διαφορετικισ διαμζτρου ςτα 2 άκρα τθσ. Φο ζνα 
άκρο να διακζτει υποδοχι κατάλλθλθ για λίμα και το άλλο άκρο για τοποκζτθςθ 
οδοντόβουρτςασ ι καλλυντικϊν όπωσ π.χ. θ μάςκαρα. Οα καταςκευάηεται από 
πολυπροπυλζνιο και TPE. 
Οα ζχει μικοσ 11 εκ & βάροσ 45 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

50 Κςια επιτοίχια χειρολαβι 60 εκ μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Κςια χειρολαβι μπάνιου για τοποκζτθςθ ςτον τοίχο, μικουσ 60 εκ. Θ χειρολαβι να Οαι (ςε   
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

είναι οβάλ με αντιολιςκθτικοφσ γκρι δακτυλίουσ από καουτςοφκ. Οα μθν διακζτει 
αιχμθρζσ άκρεσ και τα ςθμεία βιδϊματοσ ςτον τοίχο να είναι κρυμμζνα πίςω από 
κατάλλθλα γκρι καλφμματα. Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και 
εςωτερικά να διακζτει ςωλινα από αλουμίνιο. Οα ζχει μζγιςτο επιτρεπόμενο 
φορτίο 160 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

όλα) 

51 Κςια επιτοίχια χειρολαβι 40 εκ μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Κςια χειρολαβι μπάνιου για τοποκζτθςθ ςτον τοίχο, μικουσ 40 εκ. Θ χειρολαβι να 
είναι οβάλ με αντιολιςκθτικοφσ γκρι δακτυλίουσ από καουτςοφκ. Οα μθν διακζτει 
αιχμθρζσ άκρεσ και τα ςθμεία βιδϊματοσ ςτον τοίχο να είναι κρυμμζνα πίςω από 
κατάλλθλα γκρι καλφμματα. Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και 
εςωτερικά να διακζτει ςωλινα από αλουμίνιο. Οα ζχει μζγιςτο επιτρεπόμενο 
φορτίο 160 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

52 Επιτοίχια ανακλινόμενθ λαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Επιτοίχια μεταλλικι χειρολαβι, κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του 
μπάνιου. Οα διακζτει μθχανιςμό κλειδϊματοσ ςτθν οριηόντια ι κάκετθ κζςθ (90 ι 
180 μοίρεσ). Ρ μθχανιςμόσ αυτόσ να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με το ζνα χζρι. Ρ 
βραχίονασ ςτιριξθσ να διακζτει ςτρογγυλεμζνο άκρο με μαλακι επζνδυςθ από 
πολυπροπυλζνο, για τθν άνεςθ και αςφάλεια.  
Οα ζχει διαςτάςεισ: 71,5 εκ μικοσ, επιτοίχια βάςθ 16,5 x 30,4 εκ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο 130 κιλά. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 2 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

53 Ανυψωτικό λεκάνθσ τουαλζτασ φψουσ 10 εκ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ανυψωτικό λεκάνθσ τουαλζτασ φψουσ 10 εκ, χωρίσ καπάκι. Οα χρθςιμοποιείται 
αντί για το παραδοςιακό καπάκι τουαλζτασ. Οα διακζτει ςφικτιρεσ πρόςδεςθσ ςτθ 
λεκάνθ από ABS κακιςτϊντασ το ςτακερό και εφκολο ςτθν τοποκζτθςθ αλλά και 
ςτθν αφαίρεςθ. Οα ζχει εργονομικό ςχεδιαςμό, κάνοντασ ιδιαίτερα εφκολθ τθ 
διαδικαςία προςωπικισ υγιεινισ. Οα καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο το 
οποίο να είναι ελαφρφ και να κακαρίηεται εφκολα. 
Οα ζχει διαςτάςεισ: 39 εκ. Ξικοσ X 36 εκ Σλάτοσ Χ 10 εκ φψοσ, βάροσ 1,5 κιλά, 
διαςτάςεισ οπισ: 27 εκ βάκοσ Χ 20 εκ πλάτοσ. 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 160 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

54 Ανυψωτικό λεκάνθσ τουαλζτασ αυξομειοφμενου φψουσ με 
ενςωματωμζνα μπράτςα 

 
  

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ανυψωτικό λεκάνθσ τουαλζτασ με ενςωματωμζνα μπράτςα και καπάκι, με 3 
επιλογζσ φψουσ: 6, 10 ι 14 εκ. Οα χρθςιμοποιείται αντί για το παραδοςιακό 
καπάκι λεκάνθσ τουαλζτασ.  
Οα μπορεί επίςθσ να τοποκετθκεί ςε μια ελαφριά εμπρόςκια κλίςθ, ςτθν 
περίπτωςθ που ο χριςτθσ ζχει μειωμζνθ κινθτικότθτα ςτο ιςχίο και ςτα γόνατα. Φα 
μπράτςα να είναι ανακλινόμενα και να μποροφν να κλειδϊςουν ςτθν κατϊτερθ 
κζςθ εάν αυτό είναι επικυμθτό. Φα μπράτςα να είναι επίςθσ προςκαφαιροφμενα.  
Χλικά καταςκευισ: κάκιςμα από πολυπροπυλζνιο, υποδοχζσ προςδεςθσ από 
αλουμίνιο, αποςτάτεσ φψουσ από πολυαμίδιο 
Οα ζχει διαςτάςεισ:  
Σλάτοσ κακίςματοσ: 40 εκ 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

Ψψοσ μπράτςων από κάκιςμα: 21 εκ  
Σλάτοσ μεταξφ μπράτςων: 49 εκ 
Ρπι: 29 εκ βάκοσ Χ 22 εκ πλάτοσ 
Βάροσ: 4,8 κιλά 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 4,8 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

55 Σανίδα μπανιζρασ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικι ςανίδα για τθν μπανιζρα με προςκαφαιροφμενθ χειρολαβι και 
αντιολιςκθτικι άνω επιφάνεια. Υτθν κάτω επιφάνεια να διακζτει 4 ςφικτιρεσ 
ρυκμιηόμενου μικουσ (2 ςε κάκε πλευρά) για να προςαρμόηεται ςτακερά ςτα 
χείλθ τθσ μπανιζρασ. Ρ χριςτθσ να μπορεί να μεταφζρεται εκτόσ και εντόσ 
μπανιζρασ και να τθν χρθςιμοποιεί ωσ κάκιςμα. 
Θ πλευρά τθσ ςανίδασ που τοποκετείται ςτο ζξω χείλοσ τθσ μπανιζρασ να είναι 
μεγαλφτερθ ςε πλάτοσ, για τθν εφκολθ πρόςβαςθ του χριςτθ και το μεςαίο τμιμα 
τθσ να ζχει μικρότερο πλάτοσ για διευκόλυνςθ τθσ προςωπικισ υγιεινισ. Υτθν κάτω 
επιφάνειά τθσ να διακζτει 4 αντιολιςκθτικζσ ραβδϊςεισ για τθν ςτακεροποίθςι 
τθσ ςτθν μπανιζρα. Θ ςανίδα να καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο και οι 
ςφικτιρεσ από πολυπροπυλζνιο με επιφάνεια από TPE 
Οα ζχει διαςτάςεισ:  
Ξικοσ: 69 εκ 
Σλάτοσ: 36–27–30 εκ 
Τυκμιηόμενο πλάτοσ μζςω ςφικτιρων: μζγιςτο 63,6 εκ, ελάχιςτο 39 εκ 
Σάχοσ: 4 εκ 
Βάροσ: 2,1 κιλά 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

56 Σετ 5 λαβίδεσ ςφλλθψθσ αντικειμζνων    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ 5 πλαςτικζσ λαβίδεσ ςφλλθψθσ αντικειμζνων, με εργονομικι λαβι. Θ κάκε μία 
να διακζτει ςτθν άκρθ τθσ χειρολαβισ μαγνιτθ, για τθ ςυλλογι μεταλλικϊν 
αντικειμζνων. Οα καταςκευάηονται από πολυαμίδιο και ABS και ςτο εςωτερικό να 
διακζτουν αλουμινζνιο ςωλινα.  Οα μποροφν να ςθκϊςουν βάροσ ζωσ 2 κιλά. 
Υε ςετ των 5 με διαφορετικά μικθ θ κάκε μία: 45, 60, 70, 80 & 90 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

57 Λαβίδα ςφλλθψθσ αντικειμζνων με άγκιςτρα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικι λαβίδα ςφλλθψθσ αντικειμζνων με άγκιςτρα και εργονομικι λαβι. Οα 
διακζτει ςτθν άκρθ τθσ χειρολαβισ μαγνιτθ, για τθ ςυλλογι μεταλλικϊν 
αντικειμζνων και ςτθν άκρθ τθσ δαγκάνασ άγκιςτρα για τθν χριςθ και ςτθν 
ζνδυςθ. Οα καταςκευάηεται από πολυαμίδιο και ABS και ςτο εςωτερικό να 
διακζτει αλουμινζνιο ςωλινα.  Οα μπορεί να ςθκϊςει βάροσ ζωσ 2 κιλά. 
Οα ζχει μικοσ: 45 εκ , βάροσ 117 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

58 Λαβίδα ςφλλθψθσ αντικειμζνων με άγκιςτρα και ςτιριγμα βραχίονα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικι λαβίδα ςφλλθψθσ αντικειμζνων με άγκιςτρα, εργονομικι λαβι και 
ςτιριγμα βραχίονα. Οα διακζτει ςτθν άκρθ τθσ χειρολαβισ ςτιριγμα για τον 
βραχίονα και μαγνιτθ, για τθ ςυλλογι μεταλλικϊν αντικειμζνων και ςτθν άκρθ τθσ 
δαγκάνασ άγκιςτρα για τθν χριςθ και ςτθν ζνδυςθ. Οα καταςκευάηεται από 
πολυαμίδιο και ABS και ςτο εςωτερικό να διακζτει αλουμινζνιο ςωλινα.  Οα 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

μπορεί να ςθκϊςει βάροσ ζωσ 2 κιλά. Ξικοσ: 60 εκ , βάροσ 139 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

59 Βοικθμα τοποκζτθςθσ καλτςϊν 40 εκ μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Χφαςμάτινο βοικθμα τοποκζτθςθσ καλτςϊν, με κορδόνια. 
Οα ζχει μικοσ 40 εκ. Οα είναι κατάλλθλο για κοντζσ κάλτςεσ και κάλτςεσ μζχρι το 
γόνατο. Οα αποτελείται από μία πλαςτικι βάςθ με 2 άγκιςτρα κάτω από ζνα 
διπλωμζνο νάιλον φφαςμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

60 Βοικθμα τοποκζτθςθσ καλτςϊν & καλςόν 100 εκ μικοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Χφαςμάτινο βοικθμα τοποκζτθςθσ καλτςϊν και καλςόν, με κορδόνια. 
Οα ζχει μικοσ 60 εκ. Οα είναι κατάλλθλο για μακριζσ κάλτςεσ και καλςόν. Οα 
αποτελείται από μία μακριά πλαςτικι βάςθ με χειρολαβι κάτω από ζνα 
διπλωμζνο νάιλον φφαςμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

61 Βοικθμα ζνδυςθσ με άγκιςτρο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικό βοικθμα ζνδυςθσ με άγκιςτρο για μικρζσ και μεγάλεσ κουμπότρυπεσ και 
φερμουάρ. Θ λαβι να είναι ςφαιρικι. Οα ζχει μικοσ 13εκ. Βάροσ 25 γραμμ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

62 Βοικθμα κουμπϊματοσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικό βοικθμα ζνδυςθσ για το κοφμπωμα όλων των τφπων κουμπιϊν. Οα 
διακζτει μακριά και λεπτι χειρολαβι από πλαςτικό και μεταλλικι κθλιά. Οα ζχει 
μικοσ: 22 εκ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

63 Ξφλινο ραβδί ζνδυςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Πφλινο ραβδί ζνδυςθσ με άγκιςτρο ςτο ζνα άκρο και τάπα από καουτςοφκ ςτο 

άλλο άκρο. Οα ζχει μικοσ 52 εκ. Βάροσ 236 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

64 Ρλαςτικό ραβδί ζνδυςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικό ραβδί ζνδυςθσ 2 ςε 1: θ μία άκρθ να διακζτει άγκιςτρο ςχιματοσ S και θ 
άλλθ άκρθ κόκκαλο για τθν τοποκζτθςθ παπουτςιϊν. Οα ζχει μικοσ 61 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

65 Βοικθμα ζνδυςθσ για παντελόνια & εςϊρουχα, μικρό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοικθμα ζνδυςθσ για παντελόνια και εςϊρουχα με ορκογϊνιο πλαίςιο με εςοχζσ 
για τθν τοποκζτθςθ του ροφχου και χειρολαβζσ αριςτερά και δεξιά. Οα είναι 
ιδιαίτερα ελαφρφ και εφχρθςτο. 
Οα ζχει διαςτάςεισ: 
Σλάτοσ: 375 χιλ 
Ψψοσ: 350 χιλ 
Βάκοσ: 120 χιλ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

66 Ρολυανοιχτιρι 6 ςε 1- Μulti opener 6-in-1    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 Σολυανοιχτιρι 6 ςε 1, ςχιματοσ 8, με αναπαυτικι και ανκεκτικι λαβι. Οα ζχει τθ 
δυνατότθτα ανοίγματοσ 6 διαφορετικϊν τφπων καπακιϊν ςφραγιςμζνων ι 
βιδωτϊν. Οα αφαιρεί καπάκια από κονςζρβεσ, και από πλαςτικά και γυάλινα 
μπουκάλια και βάηα. Επίςθσ να διακζτει ενςωματωμζνθ λεπίδα για να κόβει τισ 
πολφ ςφιχτά δεμζνεσ ςακοφλεσ. Βάροσ 99 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

67 Βοικθμα ανοίγματοσ γυάλινων δοχείων    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Βοικθμα για άνοιγμα γυάλινων δοχείων από καουτςοφκ, ςε κωνικό ςχιμα. Οα 
διακζτει εξωτερικζσ πτυχζσ για τθ τοποκζτθςθ των δαχτφλων. Οα προςφζρει 
ςτακερι λαβι για το άνοιγμα δοχείων με βιδωτό καπάκι. Οα είναι κατάλλθλο για 
καπάκια με διάμετρο από 20 ζωσ 85 χιλ.Βάροσ 100 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

68 Βοικθμα ανοίγματοσ καπακιϊν    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικό βοικθμα για το άνοιγμα και το κλείςιμο καπακιϊν μπουκαλιϊν. Οα 
καταςκευάηεται από αντιολιςκθτικό υλικό και να εφαρμόηει πολφ καλά ςτο 
καπάκι, ϊςτε να προςφζρει ςτακερι λαβι. Υε αςθμζνιο χρϊμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

69 Ρλαςτικό ανοιχτιρι με μεγάλθ λαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικό ανοιχτιρι, κατάλλθλο για το άνοιγμα μεταλλικϊν δοχείων που διακζτουν 
δαχτυλίδι, όπωσ κονςζρβεσ ι αναψυκτικά. Οα διακζτει μεγάλθ οπι που να 
λειτουργεί ςαν χειρολαβι και γαντηάκι για το γάντηωμα ςτο μεταλλικό δαχτυλίδι 
των ςυςκευαςιϊν. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

70 Ρολφ-ανοιχτιρι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σολφ-ανοιχτιρι, κατάλλθλο για το άνοιγμα βιδωτϊν καπακιϊν, καπακιϊν 
γυάλινων μπουκαλιϊν και μεταλλικϊν δακτυλίων αναψυκτικϊν και μεταλλικϊν 
ςυςκευαςιϊν. Οα καταςκευάηεται από λευκό πλαςτικό με αντιολιςκθτικό 
καουτςοφκ χρϊματοσ γκρι. Οα διακζτει 2 διαφορετικζσ κεφαλζσ ςε κάκε άκρθ του 
για το άνοιγμα διαφόρων δοχείων. Οα μθν περιζχει λάτεξ. Βάροσ 42 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

71 Ρολυλειτουργικι επιφάνεια κουηίνασ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σολυλειτουργικι επιτραπζηια επιφάνεια κουηίνασ. 
Οα αποτελείται από μία βάςθ κοπισ ςκλθρό, ανκεκτικό πλαςτικό με διαςτάςεισ 
500×300 χιλ, θ οποία να μπαίνει ςτο πλυντιριο πιάτων. Θ βάςθ να διακζτει: 
• Ζναν αφαιροφμενο τρίφτθ και κόφτθ (με προςτατευτικό κάλυμμα) που να 
ςυλλζγει το φαγθτό με τθν ελάχιςτθ ακαταςταςία. 
• Ξία γωνία ςε ςχιμα L μεγζκουσ 130x95 χιλ. θ οποία να χρθςιμοποιείται 
για να διατθρεί το ψωμί ςτθ κζςθ του ενϊ αλείφεται. 
• Αφαιροφμενα καρφιά από ανοξείδωτο ατςάλι που να ςυγκρατοφν τα 
υλικά ςτθ κζςθ τουσ. 
• Αφαιροφμενο άγκιςτρο που να ανοίγει ζωσ και 110 χιλ. για τθν 
ςυγκράτθςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου ςτθ κζςθ του. 
Θ βάςθ να ζχει 4 αντιολιςκθτικζσ βεντοφηεσ που να τθ διατθροφν ςτθ κζςθ τθσ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

72 Επιτραπζηια επιφάνεια κοπισ    
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Επιτραπζηια επιφάνεια κοπισ από πολυςτυρζνιο. Οα ςτακεροποιείται πάνω ςε 
οποιαδιποτε επιφάνεια με τισ βεντοφηεσ ι τα 4 αντιολιςκθτικά τμιματα ςτο κάτω 
μζροσ τθσ. Οα διακζτει ειδικό ςφςτθμα ςφςφιξθσ για τθν ςτακεροποίθςθ 
διαφόρων μπωλ, αποφλοιωτϊν ι και τροφίμων. Οα διακζτει επίςθσ 
προςκαφαιροφμενα ανοξείδωτα καρφιά για τθν ςυγκράτθςθ διαφόρων τροφίμων. 
Διαςτάςεισ: περίπου 30 Χ 33 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

73 Ρλαςτικόσ δίςκοσ κουηίνασ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικόσ δίςκοσ κουηίνασ, με χείλοσ ςχιματοσ L για τθν ςυγκράτθςθ των υλικϊν 
πάνω ςτον δίςκο όταν ο χριςτθσ π.χ. αλείφει ψωμί. Οα είναι κατάλλθλθ για χριςθ 
με ζνα χζρι. Διαςτάςεισ: 18,1 Χ 25,6 εκ. Βάροσ: 190 γρ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

74 Σετ 4 μαχαίρια κοπισ με εργονομικι χειρολαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ 4 μαχαίρια κοπισ με εργονομικι πλαςτικι χειρολαβι και λεπίδα από 
ανοξείδωτο ατςάλι. Οα τοποκετoφνται ςτο πλυντιριο πιάτων. 
Φο ςετ να αποτελείται από: 
1. Ξαχαίρι κοπισ: Ξικοσ λεπίδασ: 25,4 εκ. Βάροσ: 125 γρ. 
2. Ξαχαίρι ςκαλίςματοσ & κοπισ: Ξικοσ λεπίδασ: 20,3 εκ. Βάροσ: 155 γρ. 
3. Ξαχαίρι ςεφ με εργονομικι λαβι: Ξικοσ λεπίδασ: 20,3 εκ.Βάροσ: 165 γρ. 
4. Ξαχαίρι προετοιμαςίασ με εργονομικι λαβι. Ξικοσ λεπίδασ: 12,7 εκ. Βάροσ: 
140 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

75 Σετ μαχαιροπίρουνα με ελαφριά λαβι από αφρολζξ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ ανοξείδωτα μαχαιροπιρουνα, με ελαφριά ανάγλυφθ λαβι από αφρολζξ. Φο 
ςετ να περιλαμβάνει: 1 μαχαίρι, 1 πιροφνι, 1 κουτάλι τθσ ςοφπασ και 1 κουτάλι του 
γλυκοφ.  
Οα ζχουν διαςτάςεισ: 
Διάμετροσ λαβισ: 28 mm 
Ξικοσ λαβισ: 115 mm 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

76 Σετ γωνιακά μαχαιροπίρουνα με ελαφριά λαβι από αφρολζξ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ ανοξείδωτα γωνιακά μαχαιροπίρουνα με ελαφριά ανάγλυφθ λαβι από 
αφρολζξ.  
Φο ςετ να περιλαμβάνει: μαχαίρι, κουτάλι για αριςτερόχειρεσ, κουτάλι για 
δεξιόχειρεσ, πιροφνι για αριςτερόχειρεσ και πιροφνι για δεξιόχειρεσ. 
Οα ζχουν διαςτάςεισ: 
Διάμετροσ λαβισ: 28 mm 
Ξικοσ λαβισ: 115 mm 
Γωνία μαχαιριοφ: 90° 
Γωνία πιρουνιοφ & κουταλιοφ: 40° 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

77 Σετ γωνιακά μαχαιροπίρουνα με κυλινδρικι πλαςτικι λαβι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ γωνιακά μαχαιροπίρουνα από ανοξείδωτο ατςάλι και κυλινδρικι πλαςτικι 
ελαφριά λαβι από ABS. 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

Φο ςετ να περιλαμβάνει: γωνιακό μαχαίρι, πιροφνι για δεξιόχειρεσ, πιροφνι για 
αριςτερόχειρεσ, κουτάλι για δεξιόχειρεσ και κουτάλι για αριςτερόχειρεσ.  
Οα ζχουν διαςτάςεισ: 
Ξικοσ λαβισ: 9,8 εκ. 
Διάμετροσ λαβισ: 3 εκ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

78 Σετ μαχαιροπίρουνα με λαβι με βάροσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ ανοξείδωτα μαχαιροπιρουνα με εργονομικι πλαςτικι αντιολιςκθτικι λαβι με 
επιπλζον βάροσ. Οα μθν περιζχουν  λάτεξ. Φο ςετ να περιλαμβάνει: κουτάλι 
ςοφπασ, κουτάλι του γλυκοφ, μαχαίρι και πθροφνι. Φο κακζνα να ζχει βάροσ 130 
γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

79 Σετ μαχαιροπίρουνα με δυνατότθτα κάμψθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ μαχαιροπιρουνα, με δυνατότθτα κάμψθσ και ανάγλυφθ λαβι από καουτςοφκ. 
Οα είναι ανοξείδωτα και να μποροφν να λυγίςουν ςτθν επικυμθτι κατεφκυνςθ και 
γωνία. Οα είναι κατάλλθλα για δεξιόχειρεσ και αριςτερόχειρεσ, ανάλογα με το 
λφγιςμα. Φο ςετ να περιλαμβάνει: μαχαίρι, πιροφνι, κουτάλι του γλυκοφ και 
κουτάλι τθσ ςοφπασ. Οα ζχουν λαβι πλάτουσ 38 χιλ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

80 Μαχαίρι με λαβι ςχιματοσ Τ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ξαχαίρι με πλαςτικι λαβι ςχιματοσ Φ. Οα διακζτει ανοξείδωτθ κυρτι λεπίδα 11 
εκατοςτϊν. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

81 Αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςε ρολό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςε ρολό που να καταςκευάηεται από μθ υφαςμζνο 
υλικό, επικαλυμμζνο με αντιολιςκθτικό φιλμ. Οα μπορεί να κοπεί ςτο επικυμθτό 
μικοσ και να χρθςιμοποιθκεί για τθν τοποκζτθςι του ςε κάποια επιφάνεια ι γφρω 
από κάποιο αντικείμενο. Υε μπλε χρϊμα. Υε ρολό 2 μζτρα Χ 40 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

82 Σετ 3 κυλινδρικζσ λαβζσ από αφρϊδεσ υλικό    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ από 3 κλειςτζσ κυλινδρικζσ λαβζσ από αφρϊδεσ υλικό, ςυμβατζσ με πολλά 
αντικείμενα και εργαλεία. Οα διευκολφνουν τθ ςφλλθψθ, να μθν λερϊνουν και να 
μθν απορροφοφν νερό. Οα διατίκενται ςε μικοσ ενόσ μζτρου θ κάκε μία και να 
κόβονται ςτο επικυμθτό μικοσ. Οα ζχουν εξωτερικι διάμετρο 31 χιλ. Θ κάκε λαβι 
να ζχει διαφορετικι εςωτερικι διάμετρο 6, 9 και 12 χιλ αντίςτοιχα. Οα είναι 
διακζςιμεσ ςε λευκό χρϊμα.   
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

83 Αντιολιςκθτικι ελαςτικι πλαςτικι ταινία    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Αντιολιςκθτικι ελαςτικι πλαςτικι ταινία για το τφλιγμα λαβϊν και αντικειμζνων. 
Οα μθν είναι κολλϊδθσ και να τυλίγεται ςφιχτά και  με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν 
παγιδεφεται αζρασ. Οα διευκολφνει το κράτθμα των αντικειμζνων και να ζχει 
διαςτάςεισ: 20 χιλ πλάτοσ και 3,6 μζτρα μικοσ. Οα είναι θμιδιάφανθ και να μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 104°C. Οα μθν περιζχει λάτεξ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

84 Ρλαςτικι λαβι για μαχαιροπίρουνα & είδθ γραφισ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικι λαβι για μαχαιροπίρουνα και είδθ γραφισ με ρυκμιηόμενο ιμάντα 
Velcro από νάιλον για ςτακεροποίθςθ τθσ παλάμθσ. Θ λαβι να είναι 
θμικυλινδρικι. Οα μθν περιζχει BPA οφτε λάτεξ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

85 Οβάλ πιάτο με επικλινι πάτο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ρβάλ πιάτο από μελαμίνθ με επικλινι πάτο. Οα ζχει διαςτάςεισ: 22,7 Χ 15,9 εκ. 
Βάροσ: 200 γρ, ςε μπεη χρϊμα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

86 Μπολ με βάςθ βεντοφηα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικό μπολ με ειδικό ςχεδιαςμό και βάςθ – βεντοφηα. Φο ζνα του χείλοσ να 
είναι αναςθκωμζνο και κοίλο, για να τοποκετείται εφκολα το φαγθτό ςτο κουτάλι. 
Αν αφαιρεκεί θ βεντοφηα, να μπορεί να τοποκετθκεί ςτο πλυντιριο πιάτων.  
Οα ζχει διάμετρο 11 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

87 Ριάτο με βάςθ – βεντοφηα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικό πιάτο με ειδικό ςχεδιαςμό και βάςθ – βεντοφηα. Φο ζνα του χείλοσ να 
είναι αναςθκωμζνο και κοίλο, για να τοποκετείται εφκολα το φαγθτό ςτο κουτάλι. 
Αν αφαιρεκεί θ βεντοφηα, να μπορεί να τοποκετθκεί ςτο πλυντιριο πιάτων 
Διάμετροσ 16,5 εκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

88 Ροτιρι με διπλι λαβι & ςτόμιο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ανκεκτικό πλαςτικό ποτιρι – Μοφπα με διπλι λαβι και καπάκι με ςτόμιο. Οα 
διακζτει ευρεία βάςθ και μεγάλθ οπι ςτομίου. Οα ζχει χωρθτικότθτα 300 ml, 
βάροσ 176 γρ. Οα τοποκετείται ςτο πλυντιριο πιάτων. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

89 Ροτιρι με ςτόμιο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σοτιρι από ανκεκτικό πλαςτικό και καπάκι με μακρφ ςτόμιο. Οα ζχει 
χωρθτικότθτα 200 ml. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

90 Ροτιρι με καπάκι που αλλάηει χρϊμα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικό ποτιρι με καπάκι με μακρφ ςτόμιο. Φο καπάκι να  αλλάηει χρϊμα από 
μπλε ςε ροη όταν ειςζρχονται ςτο ποτιρι υγρά άνω των 37,5 °C. Οα ζχει 
χωρθτικότθτα 200 ml. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

91 Σετ 3 πλαςτικά ποτιρια με εγκοπι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ 3 πλαςτικά ποτιρια με εγκοπι και ενδείξεισ χωρθτικότθτασ. Οα διατίκενται ςε 
ςετ των 3ϊν χωρθτικότθτασ 115, 236 και 340 ml αντίςτοιχα. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

92 Καλαμάκια μονισ κατεφκυνςθσ    
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σλαςτικά καλαμάκια με βαλβίδα μονισ κατεφκυνςθσ. Οα ςυγκρατοφν το υγρό ςτο 
καλαμάκι. Υετ των 2: 25,4 εκ & 17,8 εκ μικοσ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

93 Λαβζσ για μολφβια & ςτυλό, ςετ των 3ϊν    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ναβζσ για μολφβια και ςτυλό από μαλακό χυτό PVC με εργονομικό ςχεδιαςμό. Οα 
ταιριάηουν ςτα τυπικά ςτυλό και μολφβια και να διευκολφνουν το κράτθμα κατά τθ 
γραφι. Ξε εςωτερικι διάμετρο 8 χιλ. Υετ των 3. Βάροσ 22 γρ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

94 Σετ ςωλθνοειδείσ λαβζσ - Foam tubing closed cell paediatric assortment    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ 6 ςωλθνοειδείσ χρωματιςτζσ λαβζσ από αφρϊδεσ υλικό, ειδικά ςχεδιαςμζνεσ 
για να τοποκετοφνται ςε διάφορα αντικείμενα για τθ βελτίωςθ του κρατιματόσ 
τουσ. Θ εξωτερικι τουσ επιφάνεια να καταςκευάηεται από αντιολιςκθτικό υλικό. 
Οα μποροφν να πλυκοφν ςτο πλυντιριο πιάτων. Θ κάκε λαβι να ζχει μικοσ 30 εκ 
και να υπάρχει θ δυνατότθτα κοπισ ςτο επικυμθτό μικοσ. 
Φο ςετ να περιλαμβάνει 2 λαβζσ μπλε χρϊματοσ με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο, 2 
λαβζσ κόκκινου χρϊματοσ με μεςαία εςωτερικι διάμετρο και 2 λαβζσ κίτρινου 
χρϊματοσ με μικρι εςωτερικι διάμετρο. Ρι εςωτερικζσ διάμετροι να κυμαίνονται 
από 6 χιλ – 20 χιλ και θ εξωτερικζσ διάμετροι από 25 ζωσ 29 χιλ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

95 Σετ 12 λαβζσ για μολφβια ςε ςχιμα αχλάδι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ 12 πλαςτικζσ λαβζσ χωρίσ λάτεξ για μολφβια και ςτυλό, ςε ςχιμα αχλαδιοφ. Οα 
ταιριάηουν ςε όλα τα μολφβια ι ςτυλό. Οα είναι κατάλλθλεσ για δεξιόχειρεσ και 
αριςτερόχειρεσ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

96 Σετ 6 κεραπευτικζσ πλαςτελίνεσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ από 6 κεραπευτικζσ πλαςτελίνεσ για τθν ενδυνάμωςθ των άνω άκρων, 
διαφορετικισ αντίςταςθσ θ κάκε μία. Οα μθν είναι τοξικζσ και να μθν λερϊνουν. Θ 
κάκε ςυςκευαςία να είναι 113 γρ. Φο ςετ να περιζχει ζνα τεμάχιο από κάκε 
αντίςταςθ: 
• Σολφ μαλακι – Ξπεη 
• Ξαλακι – Μίτρινθ 
• Ξαλακι/μζτρια – Μόκκινθ 
• Ξζτρια – Σράςινθ 
• Υφιχτι – Ξπλε 
• Σολφ ςφιχτι – Γκρι 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

97 Σετ 3 αγκακωτά μπαλάκια μαςάη    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ 3 αγκακωτά μπαλάκια για μαςάη από μαλακό καουτςοφκ. Οα περιλαμβάνεται 
ζνα από κάκε μζγεκοσ: 
• Σορτοκαλί: 6 εκ διάμετροσ 
• Σράςινο: 7 εκ διάμετροσ 
• Μίτρινο: 8 εκ διάμετροσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

98 Σετ 3 κυλινδρικζσ λαβζσ από αφρϊδεσ υλικό    
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ από 3 κλειςτζσ κυλινδρικζσ λαβζσ από αφρϊδεσ υλικό, ςυμβατζσ με πολλά 
αντικείμενα και εργαλεία. Οα διευκολφνουν τθ ςφλλθψθ, να μθν λερϊνουν και να 
μθν απορροφοφν νερό. Οα διατίκενται ςε μικοσ ενόσ μζτρου θ κάκε μία και να 
κόβονται ςτο επικυμθτό μικοσ. Οα ζχουν εξωτερικι διάμετρο 31 χιλ. Θ κάκε λαβι 
να ζχει διαφορετικι εςωτερικι διάμετρο 6, 9 και 12 χιλ αντίςτοιχα. Οα είναι 
διακζςιμεσ ςε λευκό χρϊμα.   
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

99 Βοικθμα ανάκλιςθσ βραςτιρα    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικό επιτραπζηιο βοικθμα ανάκλιςθσ για τον βραςτιρα κουηίνασ. Οα είναι 
ςυμβατόσ με τθν πλειοψθφία των βραςτιρων τθσ αγοράσ. Οα διακζτει βάςθ 
διαμζτρου 200 χιλ και ειδικό ςτοπ, για τθν τοποκζτθςθ του βραςτιρα ςτθν 
επικυμθτι κζςθ. Θ ανάκλιςθ του βραςτιρα να γίνεται με ειδικι χειρολαβι που να 
λειτουργεί ςαν μοχλόσ, χωρίσ ο χριςτθσ να πρζπει να τον ςθκϊςει. Ρ βραςτιρασ 
να ςτακεροποιείται ςτο βοικθμα με 2 ιμάντεσ. Φο βοικθμα να καταςκευάηεται 
από κερμοανκεκτικό πλαςτικό με αντιολιςκθτικά πόδια από καουτςοφκ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

100 Οπτικζσ ίνεσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ρπτικζσ ίνεσ με δυνατότθτα αλλαγισ χρωμάτων. Οα περιλαμβάνονται ςυνολικά 
200 ίνεσ μικουσ 2 μζτρων. Οα διακζτουν ςτρογγυλεμζνα άκρα ϊςτε να 
προςφζρεται μζγιςτθ αςφάλεια. Οα καταςκευάηονται από ανκεκτικό, μθ τοξικό 
υλικό, μεγάλθσ διάρκειασ και να μθν καταςτρζφονται εφκολα. Οα μθν περιζχουν 
φκαλικζσ ενϊςεισ, γυαλί ι λάτεξ. Οα ζχουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με πθγι 
φωτόσ μζςω τθσ οποίασ γίνεται θ εναλλαγι των χρωμάτων. Οα είναι απόλυτα 
ςυμβατζσ με τθν πθγι φωτόσ (παρακάτω). 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

101 Ρθγι φωτόσ για τθν μοκζτα οπτικϊν ινϊν και τισ οπτικζσ ίνεσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Σθγι φωτόσ, απαραίτθτθ για τον φωτιςμό και τθν εναλλαγι χρωμάτων (8 
ςυνολικά) των οπτικϊν ινϊν. Οα μπορεί να φωτίηει και να αλλάηει τα χρϊματα ςτα 
υλικά που διακζτουν φωτιςμό LED. Οα μπορεί να ςυνδζεται αςφρματα με τισ 
ςυςκευζσ ελζγχου. Οα είναι πρακτικι και να ζχει τθ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτον 
τοίχο. Οα είναι χαμθλισ τάςθσ (12 Volt) με μεταςχθματιςτι. Οα ζχει διαςτάςεισ: 18 
εκ Χ 8 εκ Χ 5 εκ. Βάροσ: 470 γρ. Ξικοσ καλωδίου: 175 εκ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

102 Σωλινασ νεροφ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υωλινασ νεροφ φψουσ 1,75 εκ, με δυνατότθτα δόνθςθσ, εναλλαγισ χρωμάτων και 
παραγωγισ φυςαλίδων. 
Οα ζχει διαςτάςεισ: 15 εκ διάμετροσ, 175 εκ φψοσ και 51 εκ διάμετροσ βάςθσ 
ςτιριξθσ. Φο ςυνολικό του φψοσ με τθν βάςθ ςτιριξθσ να είναι 183 εκ. 
Θ βάςθ ςτιριξθσ να καταςκευάηεται από πλαςτικό, λευκό ανκεκτικό πλαςτικό, με 
ενςωματωμζνο LED φωτιςμό εναλλαγισ 8 χρωμάτων ςυνολικά. 
Θ βάςθ επίςθσ, να διακζτει ενςωματωμζνο κυκλοφορθτι για τθν ανακφκλωςθ του 
νεροφ κακϊσ και αεραντλία για παραγωγι φυςαλίδων με αποτζλεςμα τον οπτικό 
ερεκιςμό. Ρ ςωλινασ να είναι διαφανισ και να καταςκευάηεται από άκραυςτο 
ακρυλικό υλικό. Οα μθν περιζχεται λάτεξ. Οα διακζτει αποχετευτικό ςωλινα για 
εφκολθ εκκζνωςθ του νεροφ ςε περίπτωςθ μεταφοράσ θ κακαριςμοφ. Οα είναι 
πολφ απλόσ ςτθ ςυναρμολόγθςθ, ςτθ χριςθ και ςτθ ςυντιρθςθ και να προςφζρει 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

μζγιςτθ αςφάλεια. 
Οα είναι απόλυτα ςυμβατόσ με όλεσ τισ ςυςκευζσ ελζγχου αςφρματθσ ςφνδεςθσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 2 

103 Αντικείμενα & ηϊα βυκοφ ςωλινα νεροφ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ από 8 αντικείμενα και ηϊα βυκοφ (υποβρφχια, ψαράκια κ.ά.) για τοποκζτθςθ 
μζςα ςτον ζναν ςωλινα νεροφ. Οα κινοφνται μαηί με τισ φυςαλίδεσ, για 
ενιςχυμζνθ οπτικι διζγερςθ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

104 Κφβοι ςωλινα νεροφ, ςετ των 20    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Υετ από 20 κφβουσ διαςτάςεων 1Χ1Χ1 εκ ζκαςτοσ, για τοποκζτθςθ μζςα ςτον 
δεφτερο ςωλινα νεροφ. Οα κινοφνται μαηί με τισ φυςαλίδεσ, για ενιςχυμζνθ 
οπτικι διζγερςθ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 5 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

105 Μικροβιοκτόνο υγρό κακαριςμοφ ςωλινα νεροφ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Bιολογικό μικροβιοκτόνο υγρό κακαριςμοφ ςε δοχείο των 500 ml, για τθ καλφτερθ 
ςυντιρθςθ και κακαριςμό του νεροφ. Οα προλαμβάνει τθν εμφάνιςθ οςμϊν, 
βακτθρίων και μυκιτων. Οα μθν καταςτρζφει, οφτε να κολϊνει τον ςωλινα νεροφ 
Οα χρειάηονται 20 ml βιολογικοφ μικροβιοκτόνου υγροφ κάκε μινα για κάκε μζτρο 
ςωλινα νεροφ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

106 Διάφανα μπαλάκια για τθν γωνιακι πιςίνα με δόνθςθ φωσ και μουςικι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Διάφανα πλαςτικά ελαφριά μπαλάκια κοφφια ςτο εςωτερικό, για τοποκζτθςθ 
μζςα ςτθν γωνιακι πιςίνα με δόνθςθ φωσ και μουςικι (παραπάνω).  
Φο κάκε κουτί να περιλαμβάνει 500 μπαλάκια διαμζτρου 7,5 εκ. 
Οα μθν περιζχονται φκαλικζσ ενϊςεισ και να μθν υπάρχει κίνδυνοσ ςε περίπτωςθ 
επαφισ με τθ ςτοματικι κοιλότθτα. Οα είναι κατάλλθλα για χριςθ ςε ςκοτεινό 
περιβάλλον και να αλλάηουν χρϊμα μζςω τθσ αλλαγισ χρϊματοσ τθσ γωνιακισ 
πιςίνασ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 3 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

107 Ηχοςφςτθμα ςυμβατό με τθν γωνιακι πιςίνα με δόνθςθ φωσ & μουςικι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Θχοςφςτθμα απαραίτθτο για τθν λειτουργία των δονιςεων μζςω μουςικισ τθσ 
γωνιακισ πιςίνασ με δόνθςθ, φωσ και μουςικι. Οα είναι απόλυτα ςυμβατό με τθν 
πιςίνα.  
Οα διακζτει τα εξισ χαρακτθριςτικά:  Bluetooth, 2 θχεία 50W, DAB, FM Tuner, 
αναλογικι είςοδο ιχου, ζξοδοσ ακουςτικϊν, κφρα USB, τθλεκοντρόλ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

108 Ρλατφόρμα ςωλινων νεροφ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Μυρτι πλατφόρμα για τουσ ςωλινεσ νεροφ, γωνιακι (ςχιματοσ μιςοφ θμικυκλίου). 
Διαςτάςεισ: 110 εκ Χ 110 εκ Χ 30 εκ φψοσ.  
Οα διακζτει ξφλινο ςκελετό, επζνδυςθ από αφρϊδεσ, υψθλοφ βακμοφ 
βραδφκαυςτο υλικό υψθλισ πυκνότθτασ και κατάλλθλθσ ςκλθρότθτασ και 
επικάλυμμα από αντιβακτθριδιακό, αδιάβροχο μθ τοξικό PVC υψθλισ αντοχισ.  
Οα διατίκεται ςε πολλά χρϊματα με επιλογι του επικυμθτοφ. 
Θ βάςθ αυτι, να προορίηεται για τθν κάλυψθ και προςταςία των βάςεων των 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

ςωλινων νεροφ μαηί με όλουσ τουσ μθχανιςμοφσ τουσ. Οα διακζτει 2 οπζσ, 
αντίςτοιχθσ διαμζτρου με των ςωλινων μζςα από τισ οποίεσ να διζρχονται οι 
ςωλινεσ νεροφ με ςτακερότθτα και αςφάλεια. Θ ανϊτερθ επιφάνεια τθσ βάςθσ, 
να είναι προςκαφαιροφμενθ για εφκολθ πρόςβαςθ και ζλεγχο των μθχανιςμϊν 
των ςωλινων. Σαράλλθλα να μπορεί να λειτουργιςει και ωσ κάκιςμα των χρθςτϊν 
δίπλα ςτουσ ςωλινεσ. Οα είναι εφκολθ ςτο κακαριςμό και ςτθ ςυντιρθςθ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

109 Ακρυλικοί κακρζπτεσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικοί, αςφαλείσ κακρζπτεσ από άκραυςτο ακρυλικό υλικό. Οα είναι κατάλλθλοι 
για τοποκζτθςθ ςτον τοίχο, ζνασ ςε κάκε πλευρά τθσ γωνίασ τθσ βάςθσ ςτθν οποία 
προςαρμόηονται οι ςωλινεσ νεροφ. Ρ κάκε κακρζφτθσ να διακζτει ςτο πίςω μζροσ 
ξφλινο πάνελ αντίςτοιχου μεγζκουσ, το οποίο να βιδϊνεται με αςφάλεια 
απευκείασ ςτον τοίχο, για να τον προςτατεφει από το ςπάςιμο. Ξε τθ χριςθ τουσ 
να ενιςχφουν τον οπτικό ερεκιςμό που προςφζρουν οι ςωλινεσ νεροφ.    
Οα ζχουν διαςτάςεισ: 110 εκ πλάτοσ Χ 161 εκ φψοσ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 2 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

110 Βοικθμα άςκθςθσ άνω άκρων με κρίκουσ & οριηόντιεσ ράβδουσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ειδικό επιτραπζηιο βοικθμα με κρίκουσ και οριηόντιεσ ράβδουσ για τθν άςκθςθ 
των άνω άκρων. Θ καταςκευι αυτι να περιλαμβάνει τρεισ οριηόντιεσ μεταλλικζσ 
ράβδουσ, μικουσ 300 χιλ, 610 χιλ και 910 χιλ, οι οποίεσ να μποροφν να 
τοποκετθκοφν ςτο επικυμθτό φψοσ με τθν ςτακεροποίθςι τουσ ςε μια από τθσ 6 
τρφπεσ κακ’ φψοσ τθσ κάκετθσ δοκοφ θ οποία να ζχει φψοσ 700 χιλ περίπου. Θ 
βάςθ να ζχει μικοσ 910 χιλ, και να μπορεί να προςαρμοςτεί μόνιμα ι προςωρινά 
ςε τραπζηι ι πάγκο. Οα ςυμπεριλαμβάνονται 3 δωδεκάδεσ πλαςτικοί κρίκοι, με 
διάμετρο 30 χιλ, 40 χιλ και 50 χιλ αντίςτοιχα. Ρ χριςτθσ να πρζπει να περάςει τουσ 
κρίκουσ ςτθν εκάςτοτε μπάρα, ανάλογα με το επίπεδο δυςκολίασ. Οα μθν περιζχει 
λάτεξ. 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ: 1 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

 
Χρόνοσ και Τόποσ παράδοςθσ: 

 
 

  

 ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 
Εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 
Μτίριο Υχολισ Επιςτθμϊν Χγείασ Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν 
Στολεμαΐδα 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν τθσ παροφςασ 

Πρόςκλθςθσ, όπου κα αναγράφεται και θ τιμι μονάδοσ και θ τιμι ςυνολικισ ποςότθτασ για κάκε είδοσ. Κριτιριο 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ ςυνολικθ τιμθ. Προςφορά που δεν κα προςφζρει κάποιο από τα 

ηθτοφμενα ιδθ, απορρίπτεται. Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.961,91 € με ΦΡΑ 

Ο υπογράφων ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 

5477/09-05-2022 Ρρόςκλθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

 

α/α Είδοσ Τεμάχια 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

1  Βραςτιρασ 2   
 

  
 

2 
 Σιςτολάκι με κερμό 
αζρα  

5   
 

  
 

3 Υπάτουλα βραςτιρα  10   
 

  
 

4 
 Ψαλίδι για κολλϊδθ 
υλικά 12,7 εκ. 

5   
 

  
 

5 
 Ψαλίδι για κολλϊδθ 
υλικά 20 εκ. 

5   
 

  
 

6 
 Ψαλίδι 
κερμοπλαςτικοφ 
υλικοφ, μεταλλικό  

5   
 

  
 

7 
Ψαλίδι με εργονομικι 
λαβι & ελατιριο 

5   
 

  
 

8 
Θερμοπλαςτικό φφλλο 
3,2 mm – 1% διάτρθτο, 
ςετ των 4ρων  

5   
 

  
 

9 
Θερμοπλαςτικό φφλλο 
2,4mm – 2% διάτρθτο 

10   
 

  
 

10 
Θερμοπλαςτικό φφλλο 
1,6mm – ςυμπαγζσ 

10   
 

  
 

11 
 Τολό Velcro 
αυτοκόλλθτο αρςενικό  

5   
   

12 
 Τολό Velcro Velcro 
αυτοκόλλθτο αρςενικό  

5   
   

13 
 Τολό Velcro για 
ράψιμο, κθλυκό 

10   
   

14 
 Τολό Velcro για 
ράψιμο, κθλυκό 

10   
   

15  Επίδεςμοσ νάρκθκα 5   
   

16 
 Υετ ςεντόνια 
ολίςκθςθσ  

2   
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α/α Είδοσ Τεμάχια 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

17 
Οάιλον ςεντόνι 
ολίςκθςθσ  120 εκ 
μικοσ Χ 90 εκ πλάτοσ 

1   
   

18 
 Οάιλον ςεντόνι 
ολίςκθςθσ 140 εκ μικοσ 
Χ 120 εκ πλάτοσ 

1   
   

19 
Οάιλον ςεντόνι 
ολίςκθςθσ  200 εκ 
μικοσ Χ 70 εκ πλάτοσ 

1 

  
 

 

 

20 
Σεριςτρεφόμενο 
μαξιλάρι 

1 
   

 
 

21 
Υτρογγυλό μαξιλάρι 
αυτοκινιτου 

1 
   

 
 

22 
Υωλθνοειδζσ μαξιλάρι 
μονισ κατεφκυνςθσ 

1 
   

 
 

23 
Επίμθκεσ μαξιλάρι 
μονισ κατεφκυνςθσ 

1 
   

 
 

24 
Σεριςτρεφόμενοσ 
δίςκοσ ποδιϊν – 
μαλακόσ 

1 
   

 

 

25 
Σεριςτρεφόμενοσ 
δίςκοσ ποδιϊν – 
Υκλθρόσ 

1 
   

 

 

26 
Υανίδα μεταφοράσ 
Large, με φτερά  

1 
   

 
 

27 
Υανίδα μεταφοράσ XL, 
με φτερά 

1 
   

 
 

28 
Υανίδα μεταφοράσ ςε 
ςχιμα μπανάνασ 

1 
   

 
 

29 
Υανίδα μεταφοράσ 
βαρζωσ τφπου με 
μαξιλαράκι ολίςκθςθσ  

1 

  
 

 

 

30 
Υανίδα μεταφοράσ για 
τθν τουαλζτα 

1 
   

 
 

31 
Ηϊνθ με χειρολαβζσ, 
μζγεκοσ XXS 

1 
   

 
 

32 
Ηϊνθ με χειρολαβζσ, 
μζγεκοσ XS  

1 
   

 
 

33 
Ηϊνθ με χειρολαβζσ, 
μζγεκοσ S 

1 
   

 
 

34 
Ηϊνθ με χειρολαβζσ, 
μζγεκοσ M 

1 
   

 
 

35 
Ηϊνθ με χειρολαβζσ, 
μζγεκοσ L 

1 
   

 
 

36 
Ιμάντασ ζλξθσ με 
χειρολαβζσ 

1 
   

 
 

37 
Βοικθμα μετακίνθςθσ 
με χειρολαβζσ 

1 
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α/α Είδοσ Τεμάχια 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

38 
Ιμάντασ ζλξθσ 
κρεβατιοφ 

1 
   

 
 

39 
Σλατφόρμα 
περιςτροφισ 

1 
   

 
 

40 
Σλατφόρμα 
μετακίνθςθσ 

1 
   

 
 

41 
Υφουγγάρι μπάνιου για 
τα δάκτυλα των ποδιϊν 

1 
   

 
 

42 
Επίμθκεσ ςφουγγάρι 
ςϊματοσ με χειρολαβι 

1 
   

 
 

43 
Υφουγγάρι πλάτθσ με 
κυρτό βραχίονα και 
χειρολαβι 

1 

  
 

 

 

44 
Βοικθμα λουςίματοσ 
μαλλιϊν 

1 
   

 
 

45 
Βοφρτςα μαλλιϊν με 
εργονομικι χειρολαβι 
– μικρότερο μικοσ 

1 

  
 

 

 

46 
Βοφρτςα μαλλιϊν με 
εργονομικι χειρολαβι 
– μεγαλφτερο μικοσ 

1 

  
 

 

 

47 
Χτζνα μαλλιϊν με 
εργονομικι χειρολαβι 
– μικρότερο μικοσ 

1 

  
 

 

 

48 
Χτζνα μαλλιϊν με 
εργονομικι χειρολαβι 
– μεγαλφτερο μικοσ 

1 

  
 

 

 

49 
Σολυχρθςτικι διπλι 
λαβι 

1 
   

 
 

50 
Κςια επιτοίχια 
χειρολαβι 60 εκ μικοσ 

1 
   

 
 

51 
Κςια επιτοίχια 
χειρολαβι 40 εκ μικοσ 

1 
   

 
 

52 
Επιτοίχια ανακλινόμενθ 
λαβι 

2 
   

 
 

53 
Ανυψωτικό λεκάνθσ 
τουαλζτασ φψουσ 10 εκ 

1 
   

 
 

54 

Ανυψωτικό λεκάνθσ 
τουαλζτασ 
αυξομειοφμενου φψουσ 
με ενςωματωμζνα 
μπράτςα 

1 

  

 

 

 

55 Υανίδα μπανιζρασ 1   
 

 
 

56 
Υετ 5 λαβίδεσ ςφλλθψθσ 
αντικειμζνων 

1 
   

 
 

57 
Ναβίδα ςφλλθψθσ 
αντικειμζνων με 
άγκιςτρα  

1 
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α/α Είδοσ Τεμάχια 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

58 

Ναβίδα ςφλλθψθσ 
αντικειμζνων με 
άγκιςτρα και ςτιριγμα 
βραχίονα 

1 

  
 

 

 

59 
Βοικθμα τοποκζτθςθσ 
καλτςϊν 40 εκ μικοσ  

1 
   

 
 

60 
Βοικθμα τοποκζτθςθσ 
καλτςϊν & καλςόν 100 
εκ μικοσ  

1 

  
 

 

 

61 
Βοικθμα ζνδυςθσ με 
άγκιςτρο  

1 
   

 
 

62 Βοικθμα κουμπϊματοσ  1   
 

 
 

63 Πφλινο ραβδί ζνδυςθσ  1   
 

 
 

64 
Σλαςτικό ραβδί 
ζνδυςθσ  

1 
   

 
 

65 
Βοικθμα ζνδυςθσ για 
παντελόνια & 
εςϊρουχα, μικρό  

1 

  
 

 

 

66 
Σολυανοιχτιρι 6 ςε - 
Ξulti opener 6-in-1 

1 
   

 
 

67 
Βοικθμα ανοίγματοσ 
γυάλινων δοχείων  

1 
   

 
 

68 
Βοικθμα ανοίγματοσ 
καπακιϊν  

1 
   

 
 

69 
Σλαςτικό ανοιχτιρι με 
μεγάλθ λαβι  

1 
   

 
 

70 Σολφ-ανοιχτιρι  1   
 

 
 

71 
Σολυλειτουργικι 
επιφάνεια κουηίνασ  

1 
   

 
 

72 
Επιτραπζηια επιφάνεια 
κοπισ  

1 
   

 
 

73 
Σλαςτικόσ δίςκοσ 
κουηίνασ  

1 
   

 
 

74 
Υετ 4 μαχαίρια κοπισ με 
εργονομικι χειρολαβι  

1 
   

 
 

75 
Υετ μαχαιροπίρουνα με 
ελαφριά λαβι από 
αφρολζξ 

1 

  
 

 

 

76 

Υετ γωνιακά 
μαχαιροπίρουνα με 
ελαφριά λαβι από 
αφρολζξ  

1 

  
 

 

 

77 

Υετ γωνιακά 
μαχαιροπίρουνα με 
κυλινδρικι πλαςτικι 
λαβι  

1 

  
 

 

 

78 
Υετ μαχαιροπίρουνα με 
λαβι με βάροσ 

1 
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α/α Είδοσ Τεμάχια 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

79 
Υετ μαχαιροπίρουνα με 
δυνατότθτα κάμψθσ  

1 
   

 
 

80 
Ξαχαίρι με λαβι 
ςχιματοσ Φα 

1 
   

 
 

81 
Αντιολιςκθτικι 
επιφάνεια ςε ρολό  

1 
   

 
 

82 
Υετ 3 κυλινδρικζσ λαβζσ 
από αφρϊδεσ υλικό  

1 
   

 
 

83 
Αντιολιςκθτικι 
ελαςτικι πλαςτικι 
ταινία  

1 
   

 

 

84 
Σλαςτικι λαβι για 
μαχαιροπίρουνα & είδθ 
γραφισ  

1 

  
 

 

 

85 
Ρβάλ πιάτο με επικλινι 
πάτο  

1 
   

 
 

86 
Ξπολ με βάςθ 
βεντοφηα  

1 
   

 
 

87 
Σιάτο με βάςθ – 
βεντοφηα 

1 
   

 
 

88 
Σοτιρι με διπλι λαβι & 
ςτόμιο  

1 
   

 
 

89 Σοτιρι με ςτόμιο  1   
 

 
 

90 
Σοτιρι με καπάκι που 
αλλάηει χρϊμα 

1 
   

 
 

91 
Υετ 3 πλαςτικά ποτιρια 
με εγκοπι  

1 
   

 
 

92 
Μαλαμάκια μονισ 
κατεφκυνςθσ  

1 
   

 
 

93 
Ναβζσ για μολφβια & 
ςτυλό, ςετ των 3ϊν 

1 
   

 
 

94 

Υετ ςωλθνοειδείσ λαβζσ 
- Foam tubing closed 
cell paediatric 
assortment 

1 

  
 

 

 

95 
Υετ 12 λαβζσ για 
μολφβια ςε ςχιμα 
αχλάδι 

1 
   

 

 

96 
 Υετ 6 κεραπευτικζσ 
πλαςτελίνεσ 

1 
   

 
 

97 
 Υετ 3 αγκακωτά 
μπαλάκια μαςάη 

1 
   

 
 

98 
 Υετ 3 κυλινδρικζσ λαβζσ 
από αφρϊδεσ υλικό 

1 
   

 
 

99 
Βοικθμα ανάκλιςθσ 
βραςτιρα  

1 
   

 
 

100 Ρπτικζσ ίνεσ 1   
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α/α Είδοσ Τεμάχια 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Τιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΡΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

101 
Σθγι φωτόσ για τθν 
μοκζτα οπτικϊν ινϊν 
και τισ οπτικζσ ίνεσ 

1 

  
 

 

 

102 Υωλινασ νεροφ  2   
 

 
 

103 
Αντικείμενα & ηϊα 
βυκοφ ςωλινα νεροφ  

1 
   

 
 

104 
Μφβοι ςωλινα νεροφ, 
ςετ των 20  

5 
   

 
 

105 
Ξικροβιοκτόνο υγρό 
κακαριςμοφ ςωλινα 
νεροφ  

1 

  
 

 

 

106 

Διάφανα μπαλάκια για 
τθν γωνιακι πιςίνα με 
δόνθςθ φωσ και 
μουςικι  

3 

  
 

 

 

107 

Θχοςφςτθμα ςυμβατό 
με τθν γωνιακι πιςίνα 
με δόνθςθ φωσ & 
μουςικι  

1 

  
 

 

 

108 
Σλατφόρμα ςωλινων 
νεροφ  

1 
   

 
 

109  Ακρυλικoί κακρζπτεσ  2   
 

 
 

110 
Βοικθμα άςκθςθσ άνω 
άκρων με κρίκουσ & 
οριηόντιεσ ράβδουσ 

1 

  
 

  
 

   

ςφνολο (χωρίσ 
ΦΡΑ): 

 

ςφνολο (χωρίσ 
ΦΡΑ): 

 

   
ΦΡΑ24%: 

 
ΦΡΑ 13%: 

 

   

ςφνολο με ΦΡΑ 
24%: 

 

ςφνολο με ΦΡΑ 
13%: 

 

       

   
ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ΡΟΣΦΟΑΣ (€): 

  

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Πνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
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