
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΥΠΕΡΗΧΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ, LASER) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ, ΘΕΡΜΟ-ΨΥΧΡΟ 

ΕΠΙΘΕΜΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Ο προκηρυσσόµενος εξοπλισµός αφορά ταείδη: 

Α/Α ΕΙ∆Η Περιγραφή συσκευών και ειδών φυσικοθεραπείας ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

CPV: 33112200-0 

 Τύπος συσκευής: MOLTISONYC 

 Τρόποι εκποµπής: συνεχή και παλµική Συχνότητα 1 & 3 Mhz 40-
έτοιµες παθολογίες-ρεύµατος )   

 Κύκλος φορτίου: 5%-90% (σε βήµατα του 1%) 

 Μέγιστη ένταση εξόδου: 3W/cm2 

 40 έτοιµες παθολογίες, 30 κενές θέσεις µνήµης, ρεύµατος, οθόνη 
LCD, πιστοποίηση CE.  

 Συνοδεύεται από 1 κεφαλή και τσαντάκι µεταφοράς 
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2 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ 

CPV: 33158200-4 

• Τύπος συσκευής:QUADSTARII 

Ενεργά ρεύµατα:21 έτοιµα προγράµµατα 
TENS&EMS∆ιασταυρούµενα-τέσσερα (4) κανάλια(δύο πολικά 
και τέσσερα πολικά) 

τεσσάρων (4) εξόδων(8 ηλεκτρόδια) 

ρεύµατος και µπαταρίας, (10) µορφές εκποµπής. 

 Μέγιστη ένταση: 120 mA 

 Ρύθµιση έντασης ανά έξοδο 

 Οθόνη LCD 

 Πιστοποίηση CE 

 Συνοδεύεται από θήκη 
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3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS 

CPV: 33140000-3 

 

 Τύπος: Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια PADS (5x9cm),τετράδα/µονάδα 
αναλώσιµα 

σετ 35 



4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ 

CPV: 33150000-6 

 Τύποςσυσκευής: Arends Senator PROFESSIONAL 3D 
[ARPROF3D] 

 ∆ύο (2) ταχύτητες 

 Ισχύς:115/130 Watt  (ταχύτητα 1 ταχύτητα 2) 
 δύο ταχυτήτων 1450 περιστροφές το λεπτό στην ταχύτητα 1 και 

2950 περιστροφές to λεπτό στην ταχύτητα 2 

 Τροφοδοσία:  230 volt/50Hz 

• Βάρος συσκευής 1,6 kg 

• Χρώµα συσκευής: Λευκό 

Η συσκευή συνοδεύεται από τον πιο κάτω βασικό εξοπλισµό:  
 Τσάντα µεταφοράς 

 Εξάρτηµα-βούρτσα για υπεραιµία 

 Μαλακό σπογγώδες εξάρτηµα µασάζ 

 Επιπλέον κεφαλές µασάζ διατίθενται ξεχωριστά 
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5 ΦΟΡΗΤΗ                 
ΣΥΣΚΕΥΗ LASER 

CPV: 33128000-3 

 

 Τύπος συσκευής: LASERPLUS 

 Μήκος κύµατος: 905nm 

 συνεχή & παλµική εκποµπή- 
 έτοιµα πρωτόκολλα  
 κενές θέσεις µνήµης 

 Ρεύµατος, 
 Οθόνη LCD 

 Πιστοποίηση CE 

 συνοδεύεται από probe, προστατευτικά γυαλιά 
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6 ΘΕΡΜΟ-ΨΥΧΡΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ 

CPV: 33112000-8 

 Τύπος συσκευής: PI104 (διαστάσεων 30Χ23cm) 
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7 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 

CPV: 33112000-8 

 Τύπος συσκευής: σετ 2 τεµαχίων Yellow ελαφρύ-Red-µέτριο, 
5,5m 
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8 ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 
ΛΕΥΚΟ 

CPV: 33192300-5 

 Ελληνικής κατασκευής 1 

 

Ειδικοί όροι προµήθειας ειδών φυσικοθεραπείας 

1. Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει τα προϊόντα και να εκτελέσει την εγκατάσταση 
εφόσον αυτό χρειαστεί των φορητών συσκευών και αναλωσίµων φυσικοθεραπείας στους χώρους των 
Λεσχών Φιλίας, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία 
του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος, τις οδηγίες της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χώρους που διαθέτει. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει, αναλυτικά τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών σε σχέση 
µε τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και οφείλει να προσκοµίσει prospectus στο οποίο 
θα απεικονίζονται τα τεχνικά δεδοµένα των προσφερόµενων συσκευών. 



3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό σήµανσης CE για το προσφερόµενο 
υπό προµήθεια είδος. 

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του εάν το προσφερόµενο είδος 
λειτουργεί µόνο µε αναλώσιµα του ίδιου οίκου ή µε αναλώσιµα που ο ∆ήµος Αθηναίων µπορεί να 
προµηθευτεί από το ελεύθερο εµπόριο. 

5. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να βρίσκονται σε διαθεσιµότητα τουλάχιστον για µια δεκαετία. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι τα είδη φυσικοθεραπείας είναι πρόσφατης παραγωγής και 
νέας σύγχρονης τεχνολογίας, τον τύπο, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής, το έτος κατασκευής, τον 
χρόνο παράδοσης όπως και τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) 
έτη µε δωρεάν SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους 
καθώς και η συχνότητα αλλαγής τους. Προσφορές µε εγγύηση µικρότερη των δύο (2) ετών απορρίπτονται. 

7. Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται η υποχρέωση του υποψήφιου 
Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, 
αναλαµβάνοντας µε δική του αποκλειστική χρέωση την επιδιόρθωση/αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού, 
ανταλλακτικού ή εξαρτήµατος παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό διάστηµα.  

8. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προµηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε περίπτωση 
βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Ο µέγιστος ετήσιος αποδεκτός 
χρόνος εκτός λειτουργίας (OFFTIME) για κάθε µηχάνηµα, λόγω βλαβών, καθορίζεται στις δεκαπέντε (15) 
εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση από τα επιτρεπτά και συµφωνηθέντα όρια 
OFFTIME, ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30€ ανά ηµέρα επιπλέον 
καθυστέρησης. 

9. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται έως 
σαράντα (40) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει σε πλήρη 
λειτουργία τα προµηθευόµενα µε την παρούσα προϊόντα. 

10. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται για τις φορητές συσκευές φυσικοθεραπείας και λοιπά αναλώσιµα 
προϊόντα ορίζονται οι κατά τόπους Λέσχες Φιλίας στις περιοχές Παγκράτι, Νέος Κόσµος, Πατήσια (περιοχή 
Γκράβας και περιοχή Λαµπρινής), Σεπόλια, Κυψέλη, Κουκάκι και Άγιος Αρτέµιος.  

11. Κατά την παράδοση ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό εγχειρίδιο 
(SERVICEMANUAL), εγχειρίδιο ρυθµίσεων (ADJUSTMENTMANUAL), τα οποία θα είναι  στην Ελληνική και 
στην Αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, µαζί  µε την τεχνική του προσφορά να υποβάλλει και 
Φύλλο Συµµόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της παρούσης 
τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή 
αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
περιγραφή. Ο προµηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα 
∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προµηθευτή που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.  

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Το φύλλο συµµόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. 
 

Προδιαγραφές συσκευών και ειδών φυσικοθεραπείας: 
Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

τεκµηρίωσης 

1. Οι συσκευές και τα είδη φυσικοθεραπείας να είναι καινούργια,  
αµεταχείριστες/α και σε άριστη κατάσταση 

Ναι   

2. Να έχουν χαµηλό θόρυβο λειτουργίας τους. Επίσης να είναι 
εύκολη η συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάστασή τους.  

Ναι   

3. Η φορητή συσκευή ηλεκτροδιεγέρτη να λειτουργεί και µε 
µπαταρία ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να λειτουργεί χωρίς 
παροχή ρεύµατος όταν αυτό είναι απαραίτητο 

Ναι   

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι οι συσκευές και τα 
λοιπά είδη είναι πρόσφατης παραγωγής και νέας σύγχρονης 
τεχνολογίας, τον τύπο, τον οίκο προέλευσης, την χώρα και το έτος  
κατασκευής, τον χρόνο παράδοσης όπως και τον χρόνο εγγύησης 
καλής λειτουργίας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη µε 
δωρεάν SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίµων, που 
πρέπει να αναφέρεται η τιµή τους καθώς και η συχνότητα αλλαγή 
τους.  

Ναι   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, (ΥΠΕΡΗΧΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ, LASER), ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ, ΘΕΡΜΟ-

ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΙΜΑΝΤΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ΤΕΜΑΧΙΑ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 793,01€             6 4.758,06€ 1.141,94€ 5.899,99€

2. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ 322,58€  7 2.258,06€ 541,93€ 2.799,99€

3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 4,50€ Σετ 35 157,50€ 37,80€ 195,30€

4. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ 250,00€ 6 1.209,66€ 290,32€ 1.499,98€

5. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ LASER 1.169,35€ 6 7.016,10€ 1.683,87€ 8.699,97€

  6. ΘΕΡΜΟ-ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 10,00€ 6 60,00€ 14,40€ 74,40€

  7. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 29,00€ 6  174,00€ 41,76€ 215,76€

  ΣΥΝΟΛΟ    15.633,38€ 3.752,02€ 19.385,40€

8. ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 120,00€ 1 120,00€ 28,80€ 148,80€

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 15.753,38€ 3.780,82€ 19.534,20€

 
Παρατηρήσεις: 
   
1.Η δαπάνη για την προµήθεια των µηχανηµάτων φυσιοθεραπείας θα βαρύνει τον ΚΑ 7131.007Φ15/∆21 και 
τίτλο "Προµήθεια ιατρικών µηχανηµάτων"  
2. Η δαπάνη για την προµήθεια του παραβάν θα βαρύνει τον Κ.Α. 7135.999Φ15/∆21 και τίτλο "Λοιπές 
προµήθειες εξοπλισµού γραφείων - εργαστηρίων. 
 
    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
          
   

Αλεξάνδρα Νικολοπούλου                             Άννα Κωστοπούλου                ∆ρ. Ουρανία Β. ΚΑΚΡΙ∆Α∆ρ. Ουρανία Β. ΚΑΚΡΙ∆Α∆ρ. Ουρανία Β. ΚΑΚΡΙ∆Α∆ρ. Ουρανία Β. ΚΑΚΡΙ∆Α 



 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την με απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια  

εξοπλισμού φορητών συσκευών φυσικοθεραπείας, (υπερήχων, ηλεκτροδιεγέρτη,  

ηλεκτρομάλαξης, LASER, θερμό-ψυχρό επίθεμα, ελαστικοί ιμάντες), ιατρικό παραβάν και 

αναλώσιμο είδος όπως (αυτοκόλλητα PADS), CPV: 33112200-0 (συσκευή υπερήχων), CPV: 

33158200-4 ( συσκευή ηλεκτροδιεγέρτη), CPV: 33150000-6 (συσκευή ηλεκτρομάλαξης), CPV: 

33128000-3 (συσκευή  LASER) CPV: 33112000-8 (θερμό-ψυχρό επίθεμα, ελαστικοί ιμάντες) CPV: 

33192300-5 (παραβάν τρίφυλλο λευκό) και CPV: 33140000-3 (αναλώσιμα ιατρικά αυτοκόλλητα 

PADS) για τις ανάγκες των φυσιοθεραπευτών των Λεσχών Φιλίας που προσφέρουν υπηρεσίες 

στα άτομα Τρίτης Ηλικίας. Οι Λέσχες Φιλίας διαθέτουν χώρους φυσικοθεραπείας εξοπλισμένες 

με μηχανήματα.  Όλα τα είδη εξοπλισμού που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι 

απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων φυσικοθεραπείας των Λεσχών Φιλίας του 

Τμήματος Τρίτης Ηλικίας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 

 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 19.534,20€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό προϋπολογισμού με 

Κωδικό Αριθμό 7131.999, Φορέα 15 και τίτλο "Λοιπές προμήθειες κάθε είδους μηχανημάτων 

και εξοπλισμού".  

 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, με προσφορά κατά άρθρο. 

 

Χρόνος και τόπος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται έως σαράντα (40) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΣ. Οι 

παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη ή 

ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Ως τόπος παράδοσης για τις 

φορητές συσκευές φυσικοθεραπείας και λοιπά αναλώσιμα προϊόντα ορίζονται οι κατά τόπους 

Λέσχες Φιλίας στις περιοχές Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Πατήσια (περιοχή Γκράβας και περιοχή 

Λαμπρινής), Σεπόλια, Κυψέλη, Κουκάκι και Άγιος Αρτέμιος.  

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:   

Όλες οι επιχειρήσεις ή καταστήματα εμπορίας αντίστοιχου εξοπλισμού. 

 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης – Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας: Κατά την 

υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης αξίας ίσης με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Για τον ανάδοχο του εξοπλισμού φορητών συσκευών φυσικοθεραπείας και λοιπών προϊόντων, 

η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια εβδομήντα (70) ημερών και μετά την 



ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού θα αντικατασταθεί από ισόποση εγγυητική καλής 

λειτουργίας διάρκειας είκοσι πέντε (25) μηνών. 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή: 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει τα προϊόντα και να εκτελέσει την εγκατάσταση 

εφόσον αυτό χρειαστεί των φορητών συσκευών και αναλωσίμων φυσικοθεραπείας στους 

χώρους των Λεσχών Φιλίας, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του 

ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους 

κανονισμούς και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα 

σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στους χώρους που διαθέτει. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη με δωρεάν 

SERVICE και ανταλλακτικά εκτός των αναλωσίμων, που πρέπει να αναφέρεται η τιμή τους 

καθώς και η συχνότητα αλλαγής τους.  

Στην τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται η υποχρέωση του 

υποψήφιου Αναδόχου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς κανένα 

επιπλέον κόστος, αναλαμβάνοντας με δική του αποκλειστική χρέωση την 

επιδιόρθωση/αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού, ανταλλακτικού ή εξαρτήματος 

παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας σε αυτό το χρονικό διάστημα.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά σε 

περίπτωση βλάβης και θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Ο 

μέγιστος ετήσιος αποδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (OFF TIME) για κάθε μηχάνημα, λόγω 

βλαβών, καθορίζεται στις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

υπέρβαση από τα επιτρεπτά και συμφωνηθέντα όρια OFF TIME, ο προμηθευτής θα 

υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30€ ανά ημέρα επιπλέον καθυστέρησης. 

Κατά την παράδοση ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει απαραιτήτως πρωτότυπο τεχνικό 

εγχειρίδιο (SERVICE MANUAL), κατάσταση κωδικοποιημένων ανταλλακτικών (PART LIST), 

εγχειρίδιο ρυθμίσεων (ADJUSTMENT MANUAL), τα οποία θα είναι στην Ελληνική και στην 

Αγγλική γλώσσα. 

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, 

σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 

Για την εκτέλεση της σύμβασης και σε ότι αφορά την παράδοση των ειδών έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως τα άρθρα 203 «Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου», 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 207 «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

προμήθειας», 208 «Παραλαβή υλικών», 209 «Χρόνος παραλαβής υλικών» και 213 «Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση». 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                                                                         ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Δέσποινα Λαχανά                          Άννα Κωστοπούλου                          Παντελής Κυπραίος 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, (ΥΠΕΡΗΧΩΝ, 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ, LASER), ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ, ΘΕΡΜΟ-

ΨΥΧΡΟ ΕΠΙΘΕΜΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΙΜΑΝΤΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

/ΤΕΜΑΧΙΑ  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 

1. 
ΦΟΡΗΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

793,01€ 

            6 4.758,06€ 1.141,94€ 5.899,99€

2. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ 

322,58€ 
 7 2.258,06€ 541,93€ 2.799,99€

3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 

4,50€ 
Σετ 35 157,50€ 37,80€ 195,30€

4. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ 

250,00€ 
6 1.209,66€ 290,32€ 1.499,98€

5. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
LASER 

1.169,35€ 
6 7.016,10€ 1.683,87€ 8.699,97€

  6. ΘΕΡΜΟ-ΨΥΧΡΟ 
ΕΠΙΘΕΜΑ 

10,00€ 
6 60,00€ 14,40€ 74,40€

  7. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 29,00€ 6  174,00€ 41,76€ 215,76€

  ΣΥΝΟΛΟ    15.633,38€ 3.752,02€ 19.385,40€

8. ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ 
ΛΕΥΚΟ 

120,00€ 
1 120,00€ 28,80€ 148,80€

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 15.753,38€ 3.780,82€ 19.534,20€

 
 


