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ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΔΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΔΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

& ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

Λαμία, 9/3/2018                                                                                                                     

Α.Π.: 734 

Σαυ. Διεύθσμρη                                                                   

Σαυ. Κώδικαπ 

Πληοξτξοίεπ 

Σηλέτχμξ 

Σηλεξμξιόςσπξ 

Δ/μρη ηλ. ςαυ. 

: Λ. Καλσβίχμ  2, Λαμία 

: 351 32 

: Γ. Γξσογιώςηπ 

: 2231354719 

: 2231354720 

: pta-ster@otenet.gr  

 

 
ΠΡΟ: 

Όπχπ πίμακαπ διαμξμήπ 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Σξ Πεοιτεοειακό Σαμείξ Αμάπςσνηπ ςεοεάπ Ελλάδαπ, ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςηπ Ποάνηπ 
«Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ» με κ.α: 
2017ΕΠ05610029 και κχδικό ΟΠ 5003707 ςξσ ΕΠ «ςεοεά Ελλάδα 2014-2020», θα ποξβεί ρςημ 
ποξμήθεια ένι (6) πιμακίδχμ Plexiglas & δύξ (2) πιμακίδχμ ατοώδξσπ σλικξύ για ςξ «Κέμςοξ 
Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ». Η αμχςέοχ δαπάμη έυει 
εγκοιθεί με ςημ αοιθμ.542/27-2-2018 Απόταρη Ποξέδοξσ ΠΣΑ ΠΕ. 
 
Καςόπιμ ςχμ αμχςέοχ, καλξύμε κάθε εμδιατεοόμεμξ τσρικό ή μξμικό ποόρχπξ μα καςαθέρει 
ποξρτξοά, για ςημ ποξμήθεια ένι (6) πιμακίδχμ Plexiglas & δύξ (2) πιμακίδχμ ατοώδξσπ σλικξύ 
ρύμτχμα με ςξμ ρσμημμέμξ πίμακα ςευμικώμ ποξδιαγοατώμ ξ ξπξίξπ απξςελεί ςμήμα και μέοξπ 
ςηπ παοξύραπ ποόρκληρηπ. 
Κοιςήοιξ αμάθερηπ ξοίζεςαι η ξικξμξμικόςεοη ποξρτξοά επί ςξσ ρσμξλικξύ κόρςξσπ ςχμ 
επιμέοξσπ ειδώμ. 
Καςαληκςική ημεοξμημία καςάθερηπ ποξρτξοώμ 14-3-2018. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΔΡΟ 
 
 
 
 

 
 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 
 
 
 
 
 
Πίμακας διαμομής 
Απξδέκςεπ 

1. Οικξμξμικξί Υξοείπ 
Ερχςεοική Διαμξμή: 

1. Φοξμξλξγικό αουείξ 
2. Υ. Δοάρηπ 
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Πίμακας Σεχμικώμ Προδιαγραφώμ  
 
Α. Προδιαγραφές πιμακίδωμ Plexiglas  
Ο αοιθμόπ ςχμ πιμακίδχμ είμαι ένι (6). Η διάρςαρη ςχμ πιμακίδχμ θα ποέπει μα είμαι ςξσλάυιρςξμ 
30cm ρε μήκξπ και 20cm ρε ύφξπ. Οι πιμακίδεπ θα ποέπει μα έυξσμ έγυοχμξ ςξ διακοιςικό 
λξγόςσπξ ςηπ Ποάνηπ «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ». 
Κάςχ από ςξ λξγόςσπξ θα ποέπει μα τέοξμςαι εσδιάκοιςα ςα επιλένιμα λξγόςσπα ςηπ 
Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ μέρχ ςηπ ξπξίαπ η Ποάνη «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) 
Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ» υοημαςξδξςείςαι και λειςξσογεί. 
Οι πιμακίδεπ πξσ θα καςαρκεσαρςξύμ θα ποέπει μα είμαι ρύμτχμεπ με ςξμ ξδηγό Δημξριόςηςαπ 
πξσ διέπει ςξ Επιυειοηριακό Ποόγοαμμα ςεοεά Ελλάδα 2014-2020. 
 
Β. Προδιαγραφές πιμακίδωμ Αφρώδους Τλικού 
Ο αοιθμόπ ςχμ πιμακίδχμ είμαι δύξ (2). Σξ πάυξπ ςξσ ατοώδξσπ σλικξύ μα είμαι ςξσλάυιρςξμ 
5cm. Η διάρςαρη ςχμ πιμακίδχμ μα είμαι: η μια ςξσλάυιρςξμ 100cm ρε μήκξπ και 70cm ρε ύφξπ 
και η δεύςεοη ςξσλάυιρςξμ 150cm ρε μήκξπ και 90cm ρε ύφξπ. Θα ποέπει μα τέοει ςξ διακοιςικό 
λξγόςσπξ ςηπ Ποάνηπ «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ». 
Σξ κείμεμξ ςχμ πιμακίδχμ θα διαμξοτχθεί καςόπιμ καςεσθύμρεχμ και ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ 
και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ διέπξσμ ςξ ποόγοαμμα δοάρηπ ςηπ Ποάνηπ «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ 
Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ». Κάςχ από ςξ λξγόςσπξ θα ποέπει μα 
τέοξμςαι εσδιάκοιςα ςα επιλένιμα λξγόςσπα ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ μέρχ ςηπ ξπξίαπ η Ποάνη 
«Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεχμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ» υοημαςξδξςείςαι και 
λειςξσογεί.  
Οι πιμακίδεπ πξσ θα καςαρκεσαρςξύμ θα ποέπει μα είμαι ρύμτχμεπ με ςξμ ξδηγό Δημξριόςηςαπ 
πξσ διέπει ςξ Επιυειοηριακό Ποόγοαμμα ςεοεά Ελλάδα 2014-2020. 
 

 


