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«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»                                                                                      
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                    
                                                                                                 
Ταχ. ∆/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών 
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4) 
Fax : 2251045575 
Εmail: procurement@iliaktida-amea.gr 
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίρις 

Τζιάγκαλου Αναστασία                                           

 
Μυτιλήνη, 27/05/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την «παροχή ειδών εξοπλισμού γραφείου - Έπιπλα» 
με αριθμό 68/2020 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείου - 
Έπιπλα στο πλαίσιο του έργου "Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal 
education for refugee and migrant women and children in Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη 
UNICEF. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020, στις 
14:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
της πρόσκλησης. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι): 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

15 
Γραφείο ή τραπέζι, ξύλινο ή μελαμίνης ή 

μεταλλικό, με ή χωρίς συρτάρι, με ενδεικτικές 
διαστάσεις 73x50x75cm (Μ/Β/Υ) 

2 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΤΡΑΠΕΖΙ 

20 

Καρέκλα, ξύλινη, μελαμίνης ή/και με μεταλλικά 
στοιχεία για το ανωτέρω γραφείο ή τραπέζι, 

ενδεικτικών διαστάσεων 52x50x84cm (Μ/Β/Υ), 
ιδανική για τουλάχιστον 110kg 

3 ΜΑΞΙΛΑΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 150 
Μαξιλάρα δαπέδου-πουφ, βαμβακερό ή μικτή 
σύνθεση (πχ. 80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας), 

ενδεικτικών διαστάσεων: 135x116x20cm (Μ/Β/Υ) 

4 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

100 
Καρέκλα, πλαστική ή με κάθισμα από PVC, 
μεταλλική βάση, ενδεικτικών διαστάσεων 

53x45x78cm (Μ/Β/Υ) 

5 
ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

100 
Θρανίο διθέσιο, με επιφάνεια από μελαμίνη, με 

μεταλλικό σκελετό, ενδεικτικών διαστάσεων 
120x40x75cm (Μ/Π/Υ) 

6 ΘΡΑΝΙΟ ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑ 100 

Ενιαίος σκελετός μονού θρανίου - καθίσματος 
(καρεκλοθρανίο), μεταλλικός σκελετός και 
κάθισμα από PVC, ενδεικτικών διαστάσεων 

60x80x75cm (Μ/Β/Υ) 

7 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

20 

Βιβλιοθήκη με ράφια και ντουλάπι αποθήκευσης 
με κλειδαριά, από μοριοσανίδα ή ξύλο ή 

μελαμίνη, ενδεικτικών διαστάσεων 80x40x170cm 
(Μ/Β/Υ). Ενδεικτικές διαστάσεις ντουλαπιού 

αποθήκευσης: 80x40x40cm (Μ/Β/Υ) 

8 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ 20 
Συρταριέρα με τουλάχιστον τέσσερα (4) ράφια, 

από μοριοσανίδα ή ξύλο ή μελαμίνη, ενδεικτικών 
διαστάσεων 80x45x80cm (Μ/Β/Υ) 

9 ΧΑΛΙ 30 
Χαλί, χαμηλό πέλος, ενδεικτικών διαστάσεων 

2x1.50m (Μ/Π), ποικιλία χρωμάτων, μονόχρωμες 
επιλογές 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

10 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 10 
Κουτί αποθήκευσης, πλαστικό, με καπάκι και 

χερούλια, ενδεικτιιών διαστάσεων 39x29x24cm 
(Μ/Π/Υ), ενδεικτικής χωρητικότητας 20L 

11 ΓΡΑΦΕΙΟ 10 
Γραφείο, ξύλινο ή μελαμίνης, με ή χωρίς συρτάρι - 
ντουλάπι,  ενδεικτικών διαστάσεων 150x70x75cm 

(Μ/Β/Υ) 

12 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10 

Περιστρεφόμενη καρέκλα γραφείου, με ροδάκια, 
κάθισμα PVC - MESH, μεταλλικά πόδια, πλαστικά 
βασικά μέρη καρέκλας, ενδεικτικών  διαστάσεων 

58x58x94/105cm (Μ/Β/Υ), ιδανική για 
τουλάχιστον 110kg 

13 ΠΑΓΚΑΚΙ εξωτερικού χώρου 10 
Παγκάκι εξωτερικού χώρου, μεταλλικό ή ξύλινο, 

με ή χωρίς πλάτη, ενδεικτικών διαστάσεων 
117x65x50/80cm (Μ/Β/Υχωρίς/Υμε πλάτη) 

14 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ 8 
Αλλαξιέρα, ξύλινη, ενδεικτικών διαστάσεων 
72x53x87cm (Μ/Β/Υ), ιδανική για έως 11kg 

15 
ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ 

8 
Στρωματάκι αλλαξιέρας, υλικό: πολυεστέρας, 

ενδεικτικών διαστάσεων 62x36cm (Μ/Π), με πάχος 
2cm 

16 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 8 

Αλλαξιέρα - συρταριέρα, ξύλινη ή από 
μοριοσανίδα, με τουλάχιστον τρία συρτάρια και/ή 

ράφια, ενδεικτικών διαστάσεων 90x79x102cm 
(Μ/Β/Υ) 

17 
ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

8 
Στρωματάκι αλλαξιέρας, υλικό: πολυεστέρας, 

ενδεικτικών διαστάσεων 62x36cm (Μ/Π), με πάχος 
2cm 

18 
ΚΟΥΝΙΑ/ΠΑΡΚΟ ΜΩΡΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

8 

Βρεφική κούνια, ξύλινη ή μελαμίνης, ενδεικτικών 
διαστάσεων 145x76x85 (Μ/Π/Υ), 

συμπεριλαμβανομένου του βρεφικού στρώματος 
αφρού 

19 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΩΡΟΥ 8 
Γυμναστήριο μωρού, υφασμάτινο, με πλαστικά ή 
υφασμάτινα παιχνίδια, ενδεικτικών διαστάσεων 

90x50cm (Μ/Υ) 

20 ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 3 
Διθέσιος καναπές, δερματίνη, ανθεκτικός, 

ενδεικτικών διαστάσεων 190x95x83cm (Μ/Β/Υ) 

21 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ 6 
Τριθέσιος καναπές, δερματίνη, ανθεκτικός, 

ενδεικτικών διαστάσεων 227x95x83cm (Μ/Β/Υ) 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

22 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 8 
Πολυθρόνα, υλικό: πολυεστέρας, με ξύλινα ή 

μεταλλικά πόδια, ενδεικτικών διαστάσεων 
78x87x80cm (Μ/Π/Υ)  

23 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 8 
Τραπέζι εξωτερικού χώρου με πτυσσόμενο φύλλο, 

ξύλινο, ενδεικτικών διαστάσεων 
200/260x78x72cm (Μ ελάχιστο/Μ μέγιστο/Π/Υ) 

24 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

60 

Καρέκλα εξωτερικού χώρου, με ή χωρίς μπράτσα, 
μεταλλικό σκελετό (αλουμινίου), με ξύλινες ή 

πλαστικές ή αλουμινίου επιφάνειες, ενδεικτικών 
διαστάσεων 60x60x86cm (Μ/Β/Υ) 

25 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 
Πάγκος εργασίας, επιφάνεια τραπεζιού ξύλινη ή 

μελαμίνης, μεταλλική βάση, ενδεικτικών 
διαστάσεων 140x80x75cm (Μ/Π/Υ) 

26 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10 

Καρέκλα γραφείου, ιδανική για τον ανωτέρω 
πάγκο εργασίας, από πολυεστέρα, πλαστική βάση, 

περιστρεφόμενη με ροδάκια, με δυνατότητα 
ρύθμισης κατ' ύψος, ενδεικτικών διαστάσεων 

38.50x50x74/84cm (Μ/Β/Υ ελάχιστο/Υ μέγιστο) 

27 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 

6 

Ντουλάπα με πόρτες, ράφια και εξωτερική 
κλειδαριά, ξύλινη, μελαμίνης ή μοριοσανίδας, 

ενδεικτικών διαστάσεων 80x45x120cm (Μ/Β/Υ) 
και ενδεικτικού φορίου/ράφι 30kg 

28 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 

6 
Επιδαπέδιο ντουλάπι με κλειδαριά, μεταλλική, με 

πόδια, ενδεικτικών διαστάσεων 119x40x63 
(Π/Β/Υ) και ενδεικτικού φορτίου 60kg 

29 ΟΜΠΡΕΛΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 10 

Ομπρέλα ήλιου για κήπο, με βάση ανθεκτική (πχ. 
από μπετόν), μεταλλικό σκελετό ομπρέλας, 

ύφασμα ομπρέλας από πολυεστέρα, ενδεικτικών 
διαστάσεων 262 / 300cm (Υ/Διάμετρος) 

30 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

100 
Πτυσσόμενη καρέκλα, πλαστική, με μεταλλικό 
σκελετό, ενδεικτικών διαστάσεων 41x45x78cm 

(Π/Β/Υ). Ιδανική για 100kg 

31 ΣΚΑΜΠΟ 10 
Σκαμπό, πλαστικό, με μεταλλικό σκελετό, 

ενδεικτικών διαστάσεων 32x40x45cm 
(Διάμετρος/Π/Υ), Ιδανικό για περίπου 100kg 

32 ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10 
Παπουτσοθήκη, ξύλινη ή μεταλλική, ενδεικτικών 

διαστάσεων 78x32x40cm (Μ/Β/Υ) 

33 ΚΟΥΝΙΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 4 
Κουνιστή πολυθρόνα με μαξιλάρι, ξύλινος 

σκελετός, βαμβακερό μαξιλάρι καρέκλας ή μικτής 
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σύνθεσης (πχ. βαμβάκι- πολυεστέρας), 
ενδεικτικών διαστάσεων 68x94x95cm (Μ/Π/Υ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

34 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 
ΜΩΡΟ 

5 
Καρεκλάκι φαγητού με δίσκο, με πλστικό κάθισμα, 

μεταλλική βάση καθίσματος, ενδεικτικών 
διαστάσεων 56x62x90cm (Μ/Π/Υ) 

35 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  6 
Τραπέζι συνεδριάσεων, οβαλ ή τετράγωνο, ξύλινο, 

ενδεικτικών διαστάσεων 180x90x75cm (Μ/Π/Υ) 

36 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

36 
Καρέκλα, ξύλινα πόδια και βάση, υφασμάτινο 
κάλυμμα καρέκλας, ενδεικτικών διαστάσεων 

51x58x97cm (Μ/Π/Υ). Ιδανική για περίπου 110kg 

37 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 6 
Τραπεζάκι χαμηλό, βοηθητικό, τετράγωνο ή 

στογγυλό, ξύλινο ή μελαμίνης ή μοριοσανίδας, 
ενδεικτικών διαστάσεων 55x55x45cm (Μ/Π/Υ) 

38 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 30 
Καλόγερος, κρεμάστρα ρούχων, μεταλλικός, 

ενδεικτικών διαστάσεων 38x38x176cm (Μ/Β/Υ) 

39 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ 30 
Κρεμάστρα τοίχου για ρούχα, μεταλλική ή ξύλλινη 
με μεταλλικά στοιχεία, ενδεικτικών διαστάσεων 

79x32x25cm (Μ/Β/Υ) 

 
Σημείωση: οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες των ειδών (βλ. πιν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), είναι ενδεικτικές και 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με παρεμφερή είδη ή 
έτερου σχεδιασμού ή χρωματισμού. Η αναφορά στα συγκεκριμένα είδη γίνεται προς διευκόλυνση 
των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει 
φωτογραφικό υλικό των προσφερόμενων ειδών και να αναφέρει στην οικονομική, αλλά και την 
τεχνική προσφορά του, τις τεχνικές προδιαγραφές (υλικό, διαστάσεις, χρώμα, κ.α.) του εκάστοτε 
προσφερόμενου είδους. 
Σημειώνεται ότι όλα τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν συναρμολογημένα σε διεύθυνση που θα 
υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στην περιοχή της Λάρσου Μυτιλήνης. 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή», «περιγραφή» 
του κάθε είδους και «φωτογραφία» (η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
η περιγραφή αφορά στην ποιότητα, τη σύνθεση, τις διαστάσεις, το χρώμα και το σχέδιο του 
προϊόντος). 
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο 
προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. 
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Χρονική διάρκεια προμήθειας ειδών: Η διάρκεια δεν προκαθορίζεται, αλλά κυμαίνεται βάσει των 
αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν μέσα στο τρέχον έτος (2020), για έναν ή περισσότερους μήνες, 
μέχρι και τις 31-10-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς έως και 31-12-2020 
εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-10-2020 και, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της 
σύμβασης, πριν τις 31-12-2020, σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και 
απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του 
δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι 
την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.  
Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον 
προμηθευτή.  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στη Λάρσο Μυτιλήνης, 81100, Μυτιλήνη.  
 
Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται ανά είδος αναγράφεται στον πίνακα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Τα τεμάχια που σημειώνονται σε κάθε είδος είναι ενδεικτικά και δεν είναι 
δεσμευτικά για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). 

 Περιγραφή προδιαγραφών του εκάστοτε προσφερόμενου προϊόντος. 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να 
παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου 
είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο 
κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά 
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. 

 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 
κάποιο είδος, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τη 
διαγωνιστική διαδικασία για τα υπόλοιπα. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 
ολόκληρο ή εν μέρει. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.  
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 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  σε χώρο που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος της  
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στην περιοχή της Λάρσου Μυτιλήνης,  εντός τριών (3) ή, σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 
αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 
τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 
πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 
στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
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προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή προμηθευτών: Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο 
των ειδών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον 
προσφοροδότη και γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών.  
Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Οι προμηθευτές που 
ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχουν υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή, θα 
επιλέγονται και θα τους ανατίθεται η σύμβαση. 
Ο προμηθευτής πρέπει να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την 
παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι παραγγελίες θα σημειώνονται μέσω e-mail στον προμηθευτή. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και 
θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των ειδών. 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, 
θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του/των προμηθευτή/-ών που 
θα αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία. 
 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Παρασκευή 05-06-2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1 ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

15

Γραφείο ή τραπέζι, ξύλινο ή 
μελαμίνης ή μεταλλικό, με ή χωρίς 
συρτάρι, με ενδεικτικές διαστάσεις 

73x50x75cm (Μ/Β/Υ)

2 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΤΡΑΠΕΖΙ

20

Καρέκλα, ξύλινη, μελαμίνης ή/και 
με μεταλλικά στοιχεία για το 
ανωτέρω γραφείο ή τραπέζι, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
52x50x84cm (Μ/Β/Υ), ιδανική για 

τουλάχιστον 110kg

3 ΜΑΞΙΛΑΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 150

Μαξιλάρα δαπέδου-πουφ, 
βαμβακερό ή μικτή σύνθεση (πχ. 
80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας), 

ενδεικτικών διαστάσεων: 
135x116x20cm (Μ/Β/Υ)

4 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

100

Καρέκλα, πλαστική ή με κάθισμα 
από PVC, μεταλλική βάση, 
ενδεικτικών διαστάσεων 

53x45x78cm (Μ/Β/Υ)

5 ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 100

Θρανίο διθέσιο, με επιφάνεια από 
μελαμίνη, με μεταλλικό σκελετό, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
120x40x75cm (Μ/Π/Υ)

6 ΘΡΑΝΙΟ ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑ 100

Ενιαίος σκελετός μονού θρανίου - 
καθίσματος (καρεκλοθρανίο), 

μεταλλικός σκελετός και κάθισμα 
από PVC, ενδεικτικών διαστάσεων 

60x80x75cm (Μ/Β/Υ)

7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ

20

Βιβλιοθήκη με ράφια και ντουλάπι 
αποθήκευσης με κλειδαριά, από 
μοριοσανίδα ή ξύλο ή μελαμίνη, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
80x40x170cm (Μ/Β/Υ). Ενδεικτικές 

διαστάσεις ντουλαπιού 
αποθήκευσης: 80x40x40cm 

(Μ/Β/Υ)



8 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ 20

Συρταριέρα με τουλάχιστον 
τέσσερα (4) ράφια, από 

μοριοσανίδα ή ξύλο ή μελαμίνη, 
ενδεικτικών διαστάσεων 

80x45x80cm (Μ/Β/Υ)

9 ΧΑΛΙ 30

Χαλί, χαμηλό πέλος, ενδεικτικών 
διαστάσεων 2x1.50m (Μ/Π), 

ποικιλία χρωμάτων, μονόχρωμες 
επιλογές

10 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 10

Κουτί αποθήκευσης, πλαστικό, με 
καπάκι και χερούλια, ενδεικτιιών 

διαστάσεων 39x29x24cm (Μ/Π/Υ), 
ενδεικτικής χωρητικότητας 20L

11 ΓΡΑΦΕΙΟ 10

Γραφείο, ξύλινο ή μελαμίνης, με ή 
χωρίς συρτάρι - ντουλάπι,  
ενδεικτικών διαστάσεων 

150x70x75cm (Μ/Β/Υ)

12 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10

Περιστρεφόμενη καρέκλα 
γραφείου, με ροδάκια, κάθισμα 
PVC - MESH, μεταλλικά πόδια, 

πλαστικά βασικά μέρη καρέκλας, 
ενδεικτικών  διαστάσεων 

58x58x94/105cm (Μ/Β/Υ), ιδανική 
για τουλάχιστον 110kg

13 ΠΑΓΚΑΚΙ εξωτερικού χώρου 10

Παγκάκι εξωτερικού χώρου, 
μεταλλικό ή ξύλινο, με ή χωρίς 

πλάτη, ενδεικτικών διαστάσεων 
117x65x50/80cm 

(Μ/Β/Υχωρίς/Υμε πλάτη)

14 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ 8
Αλλαξιέρα, ξύλινη, ενδεικτικών 

διαστάσεων 72x53x87cm (Μ/Β/Υ), 
ιδανική για έως 11kg



15 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ

8

Στρωματάκι αλλαξιέρας, υλικό: 
πολυεστέρας, ενδεικτικών 

διαστάσεων 62x36cm (Μ/Π), με 
πάχος 2cm

16 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 8

Αλλαξιέρα - συρταριέρα, ξύλινη ή 
από μοριοσανίδα, με τουλάχιστον 

τρία συρτάρια και/ή ράφια, 
ενδεικτικών διαστάσεων 

90x79x102cm (Μ/Β/Υ)

17 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ - 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

8

Στρωματάκι αλλαξιέρας, υλικό: 
πολυεστέρας, ενδεικτικών 

διαστάσεων 62x36cm (Μ/Π), με 
πάχος 2cm

18
ΚΟΥΝΙΑ/ΠΑΡΚΟ ΜΩΡΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

8

Βρεφική κούνια, ξύλινη ή 
μελαμίνης, ενδεικτικών 

διαστάσεων 145x76x85 (Μ/Π/Υ), 
συμπεριλαμβανομένου του 

βρεφικού στρώματος αφρού

19 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΩΡΟΥ 8

Γυμναστήριο μωρού, υφασμάτινο, 
με πλαστικά ή υφασμάτινα 

παιχνίδια, ενδεικτικών 
διαστάσεων 90x50cm (Μ/Υ)

20 ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 3
Διθέσιος καναπές, δερματίνη, 

ανθεκτικός, ενδεικτικών 
διαστάσεων 190x95x83cm (Μ/Β/Υ)

21 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ 6
Τριθέσιος καναπές, δερματίνη, 

ανθεκτικός, ενδεικτικών 
διαστάσεων 227x95x83cm (Μ/Β/Υ)



22 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 8

Πολυθρόνα, υλικό: πολυεστέρας, 
με ξύλινα ή μεταλλικά πόδια, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
78x87x80cm (Μ/Π/Υ) 

23 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 8

Τραπέζι εξωτερικού χώρου με 
πτυσσόμενο φύλλο, ξύλινο, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
200/260x78x72cm (Μ ελάχιστο/Μ 

μέγιστο/Π/Υ)

24 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 60

Καρέκλα εξωτερικού χώρου, με ή 
χωρίς μπράτσα, μεταλλικό σκελετό 

(αλουμινίου), με ξύλινες ή 
πλαστικές ή αλουμινίου 
επιφάνειες, ενδεικτικών 

διαστάσεων 60x60x86cm (Μ/Β/Υ)

25 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10

Πάγκος εργασίας, επιφάνεια 
τραπεζιού ξύλινη ή μελαμίνης, 
μεταλλική βάση, ενδεικτικών 

διαστάσεων 140x80x75cm 
(Μ/Π/Υ)

26 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10

Καρέκλα γραφείου, ιδανική για 
τον ανωτέρω πάγκο εργασίας, από 

πολυεστέρα, πλαστική βάση, 
περιστρεφόμενη με ροδάκια, με 
δυνατότητα ρύθμισης κατ' ύψος, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
38.50x50x74/84cm (Μ/Β/Υ 

ελάχιστο/Υ μέγιστο)

27 ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ 
ΚΛΕΙΔΙ

6

Ντουλάπα με πόρτες, ράφια και 
εξωτερική κλειδαριά, ξύλινη, 
μελαμίνης ή μοριοσανίδας, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
80x45x120cm (Μ/Β/Υ) και 

ενδεικτικού φορίου/ράφι 30kg

28 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

6

Επιδαπέδιο ντουλάπι με 
κλειδαριά, μεταλλική, με πόδια, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
119x40x63 (Π/Β/Υ) και ενδεικτικού 

φορτίου 60kg



29 ΟΜΠΡΕΛΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 10

Ομπρέλα ήλιου για κήπο, με βάση 
ανθεκτική (πχ. από μπετόν), 

μεταλλικό σκελετό ομπρέλας, 
ύφασμα ομπρέλας από 

πολυεστέρα, ενδεικτικών 
διαστάσεων 262 / 300cm 

(Υ/Διάμετρος)

30 ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 100

Πτυσσόμενη καρέκλα, πλαστική, 
με μεταλλικό σκελετό, ενδεικτικών 
διαστάσεων 41x45x78cm (Π/Β/Υ). 

Ιδανική για 100kg

31 ΣΚΑΜΠΟ 10

Σκαμπό, πλαστικό, με μεταλλικό 
σκελετό, ενδεικτικών διαστάσεων 

32x40x45cm (Διάμετρος/Π/Υ), 
Ιδανικό για περίπου 100kg

32 ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10
Παπουτσοθήκη, ξύλινη ή 
μεταλλική, ενδεικτικών 

διαστάσεων 78x32x40cm (Μ/Β/Υ)

33 ΚΟΥΝΙΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 4

Κουνιστή πολυθρόνα με μαξιλάρι, 
ξύλινος σκελετός, βαμβακερό 
μαξιλάρι καρέκλας ή μικτής 

σύνθεσης (πχ. βαμβάκι- 
πολυεστέρας), ενδεικτικών 

διαστάσεων 68x94x95cm (Μ/Π/Υ)

34 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΩΡΟ 5

Καρεκλάκι φαγητού με δίσκο, με 
πλστικό κάθισμα, μεταλλική βάση 

καθίσματος, ενδεικτικών 
διαστάσεων 56x62x90cm (Μ/Π/Υ)

35 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 6

Τραπέζι συνεδριάσεων, οβαλ ή 
τετράγωνο, ξύλινο, ενδεικτικών 

διαστάσεων 180x90x75cm 
(Μ/Π/Υ)



36 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

36

Καρέκλα, ξύλινα πόδια και βάση, 
υφασμάτινο κάλυμμα καρέκλας, 

ενδεικτικών διαστάσεων 
51x58x97cm (Μ/Π/Υ). Ιδανική για 

περίπου 110kg

37 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 6

Τραπεζάκι χαμηλό, βοηθητικό, 
τετράγωνο ή στογγυλό, ξύλινο ή 

μελαμίνης ή μοριοσανίδας, 
ενδεικτικών διαστάσεων 

55x55x45cm (Μ/Π/Υ)

38 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 30
Καλόγερος, κρεμάστρα ρούχων, 

μεταλλικός, ενδεικτικών 
διαστάσεων 38x38x176cm (Μ/Β/Υ)

39 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ 30

Κρεμάστρα τοίχου για ρούχα, 
μεταλλική ή ξύλλινη με μεταλλικά 
στοιχεία, ενδεικτικών διαστάσεων 

79x32x25cm (Μ/Β/Υ)


