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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς: KENTΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμε-

τώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», σας καταθέτουμε προσφορά που περιλαμβάνει τα είδη του κάτωθι πί-

νακα: 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατασκευή και τοποθέτηση 

μίας (1) μόνιμης πινακίδας 

της Δράσης 

CPV: 31523000-8 

 Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 1,5μ χ 2μ, που θα σχεδια-

στεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζο-

νται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014, θα τοποθετηθεί 

σε χωμάτινη επιφάνεια πλησίον του Εθνικού Εκπαιδευτικού 

Κέντρου και του υπαίθριου χώρων εκπαιδεύσεων, σε εμφα-

νές σημείο όπου θα γίνεται εύκολα ορατή από το κοινό και 

θα αναγράφει: α) τον τύπο και την ονομασία της δράσης / 

του έργου, β) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το Τα-

μείο που στηρίζει τη Δράση/ το Έργο και δ) δήλωση που έχει 

επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η 

προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης.  

Η στήριξη της πινακίδας θα γίνει με τρεις (3) στύλους από 

σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 

από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. δια-

μέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 

48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 

3,00 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήρι-

ξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση 

μίας (1) πινακίδας του Εθνι-

κού Εκπαιδευτικού Κέντρου  

CPV: 31523000-8 

 

Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 0,70cm χ 1μ, που θα σχε-
διαστεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορί-
ζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1049/2014 και θα τοπο-
θετηθεί - βιδωθεί στον τοίχο της εισόδου του κτιρίου του Ε-
θνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου. 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση 

σαράντα δύο (42) επιγραφών 

– πινακίδων των εσωτερικών 

χώρων (γραφεία – εκπαιδευ-

τικές αίθουσες μαθημάτων – 

Μεταλλικές πινακίδες με ταινία αυτοκόλλητη διπλής όψεως 

που θα τοποθετηθούν - κολληθούν στις εισόδους (πόρτες) 

των εσωτερικών χώρων, ως ακολούθως: 

• Στο γραφείο της Διοίκησης θα τοποθετηθεί: 
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αποθήκες - κοιτώνες διαμο-

νής) του Εθνικού Εκπαιδευτι-

κού Κέντρου  

CPV: 31523000-8 

 

 

1 πινακίδα που θα αναγράφει ΔΙΟΙΚΗΣΗ και  
1 πινακίδα που θα αναγράφει ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΑΡΧΕΙΟ 
 

• Στην αίθουσα των καθηγητών και των εκπαιδευτών, 
όπου θα εγκατασταθεί και η βιβλιοθήκη του εκπαι-
δευτικού κέντρου θα τοποθετηθεί: 

1 πινακίδα που θα αναγράφει ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΩΝ και 
 1 πινακίδα που θα αναγράφει ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

• Στις τρεις (3) αποθήκες του εκπαιδευτικού κέντρου 
θα τοποθετηθούν: 

τρεις (3) πινακίδες που θα αναγράφουν ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ 
και 
τρεις (3) πινακίδες με τους αριθμούς 1, 2 & 3 για την αντί-
στοιχη αποθήκη  
 

• Στις δύο (2) εκπαιδευτικές αίθουσες θα τοποθετη-
θούν: 

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ και 
δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν τους αριθμούς 1 & 2 
για την αντίστοιχη αίθουσα 
 

• Στις δύο (2) κοινόχρηστες τουαλέτες θα τοποθετη-
θούν: 

δύο (2) πινακίδες που θα αναγράφουν WC 
δύο 2 πινακίδες που θα αναγράφουν WC ΑΝΔΡΩΝ, με αντί-
στοιχη σήμανση 
δύο 2 πινακίδες που θα αναγράφουν WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ, με αντί-
στοιχη σήμανση 
 

• Στην είσοδο των κοιτώνων διαμονής θα τοποθετηθεί 
1 πινακίδα που θα αναγράφει ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

Στους κοιτώνες διαμονής θα τοποθετηθούν δέκα (10) πινακί-
δες με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 για τον α-
ντίστοιχο κοιτώνα και 
δέκα (10) πινακίδες που θα αναγράφουν WC 
 

• Στην αίθουσα που θα βρίσκεται το αρχείο του εκπαι-
δευτικού κέντρου θα τοποθετηθεί 1 πινακίδα που θα 
αναγράφει ΑΡΧΕΙΟ  

 
Επισημαίνεται ότι οι πινακίδες με τους αριθμούς θα είναι 
διαστάσεων 4χ6 cm και οι υπόλοιπες διαστάσεων 5x20cm. 
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Το συνολικό κόστος της προσφοράς ανέρχεται σε......................... €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.  

 

 

Διαθέτω: 

- Ποινικό Μητρώο, 

- Ασφαλιστική Ενημερότητα, 

- Φορολογική Ενημερότητα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)  

Τα  οποία θα προσκομίσω στο ΚΕ.ΜΕ.Α. πριν την απευθείας ανάθεση.    

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:......................................................................................  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:...................................................................................... 

Ημερομηνία:..................... 

 

 

Για την εταιρεία 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

………………………………. 

 

 

         


