
         Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

N O M O Σ   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ                  A∆Α: ΩΓΧΒΩΕΜ-ΙΣ3 

∆ Η Μ Ο Σ    Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ    

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                              Αρ. πρωτ.: 18453 

                             Κηφισιά, 26-4-2017 

 

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για «Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο Παιδικό 
Σταθµό του ∆ήµου ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 131.849,76€ (εκατόν τριάντα µία χιλιάδων οκτακοσίων 
σαράντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί 
από ίδιους πόρους του ∆ήµου, θα βαρύνει το Κ.Α. 15.7135.09 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο Παιδικό 
Σταθµό του ∆ήµου "ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ"» του προϋπολογισµού 2017 και επιµερίζεται στις παρακάτω Οµάδες σύµφωνα µε την 
µε αριθµό 8/2017 µελέτη της Τ.Υ. :  

 ΟΜΑ∆Α  Περιγραφή  Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ  

Ποσό ΦΠΑ  Ποσό µε ΦΠΑ  

1 ΟΜΑ∆Α Α ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3  18.030,00 € 4.327,20 € 22.357,20 € 

2 ΟΜΑ∆Α Β ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0  9.805,00 € 2.353,20 € 12.158,20 € 

3 ΟΜΑ∆Α Γ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-
8  3.580,00 € 859,20 € 4.439,20 € 

4 ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2  1.850,00 € 444,00 € 2.294,00 € 

5 ΟΜΑ∆Α Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –  CPV: 30000000-9  3.860,00 € 926,40 € 4.786,40 € 

6 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6  780,00 € 187,20 € 967,20 € 

7 ΟΜΑ∆Α Ζ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
- CPV: 43325000-7) 

27.470,00 € 6.592,80 € 34.062,80 € 

8 ΟΜΑ∆Α Η 
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 
39220000-0  5.935,45 € 1.424,51 € 7.359,96 € 

9 ΟΜΑ∆Α Θ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 
39314000-6  14.320,00 € 3.436,80 € 17.756,80 € 

10 ΟΜΑ∆Α Ι 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 
42716110-2  9.700,00 € 2.328,00 € 12.028,00 € 

11 ΟΜΑ∆Α ΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –  CPV: 42416100-6  11.000,00 2.640,00 € 13.640,00 € 

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ -  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
106.330,45 € 25.519,31 € 131.849,76 € 

δύναται να κατατεθεί προσφορά για µία ή περισσότερες ή και όλες τις ανωτέρω Οµάδες. Αναθέτουσα αρχή : 
∆ήµος Κηφισιάς, Ταχ. ∆/νση : ∆ιονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Τ.Κ. 145 62, τηλ. 213 2007 185-126, φαξ : 213 2007 107.Ο 
διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Καταληκτική Ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 22-5-2017 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 
26-5-2017 και ώρα 11:00 π.µ.. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) 
µήνες προσµετρούµενοι από την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, µε δικαίωµα παράτασης. Η 
διάρκεια της σύµβασης θα είναι δύο µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. ∆ικαίωµα συµµετοχής: Υποψήφιοι 
ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα: Α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, Β) σε κράτος- µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι 
της ως άνω Συµφωνίας και ∆) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
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Εγγυητικές : Α) Υποχρεωτικά απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό µηδέν κόµµα πέντε τοις 
εκατό (0,5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. για κάθε Οµάδα ή 
Οµάδες για τις οποίες επιθυµεί ο οικονοµικός φορέας να καταθέσει προσφορά. Ειδικότερα: Οµάδα Α ποσό 90,15€ 
(ενενήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών) Οµάδα Β 49,03€ σαράντα εννέα ευρώ και µηδέν τριών λεπτών, Οµάδα Γ 
17,90€ (δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτών) Οµάδα ∆ 9,25 (εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών) Οµάδα Ε 19,30€  
(δεκαεννέα ευρώ και τριάντα λεπτών ) Οµάδα ΣΤ 3,90€ (τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών), Οµάδα Ζ 137,35€ (εκατόν 
τριάντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) Οµάδα Η 29,68€ (είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) Οµάδα Θ 
71,60€ (εβδοµήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών), Οµάδα Ι 48,50€ (σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών) Οµάδα 
ΙΑ 55,00€ (πενήντα πέντε ευρώ). Ο ανάδοχος, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ύψους ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκάστοτε συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ για κάθε Οµάδα ή Οµάδες προϊόντων για την οποία θα έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Πληροφορίες : Καθηµερινά εργάσιµες ηµέρες και ώρες – ∆ηµαρχείο Κηφισιάς - Τµήµα Προµηθειών (τηλ. 213 2007 
105-108-126-185). Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, έχ ε ι  αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή 
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µε συστηµικό αριθµό 41236 καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κηφισιάς www.kifissia.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού.  

                                   

 

 

 

                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

 

                                                                                 ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

«Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό Σταθμό του 

Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»  

Αρ. Πρωτ. 18453/17  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Κηφισιάς  

Ταχυδρομική διεύθυνση Διονύσου 24& Μυρσίνης 2 

Πόλη Κηφισιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14562 

Χώρα Ελλάδα  

Τηλέφωνο 2132007 -126&185&105&108 

Φαξ 2132007-107 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  aziouzia@kifissia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αφροδίτη Ζιούζια  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kifissia.gr 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  18453/26-4-2017  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κηφισιάς και ανήκει στους ΟΤΑ  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: ή από την 

www.kifissia.gr . 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27  και 121 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κηφισιάς . Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.7135.09 με τίτλο « Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο Παιδικό Σταθµό του 
∆ήµου "ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ"» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΛΑ 

ΜΙΧΛ». Η σύμβαση επιµερίζεται στις παρακάτω Οµάδες σύµφωνα µε την µε αριθµό 8/2017 µελέτη της Τ.Υ. 
µε τα προς προμήθεια είδη να κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων.  

 ΟΜΑ∆Α  Περιγραφή  

1 ΟΜΑ∆Α Α ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3  

2 ΟΜΑ∆Α Β ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0  

3 ΟΜΑ∆Α Γ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8  
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4 ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2  

5 ΟΜΑ∆Α Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –  CPV: 30000000-9  

6 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6  

7 ΟΜΑ∆Α Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7) 

8 ΟΜΑ∆Α Η ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 39220000-0  

9 ΟΜΑ∆Α Θ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 39314000-6  

10 ΟΜΑ∆Α Ι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2  

11 ΟΜΑ∆Α ΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –  CPV: 42416100-6  

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή παραπάνω ή και για όλες τις Ομάδες του ανωτέρω πίνακα.  

 Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 11. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων όλων των Ομάδων ανέρχεται στο ποσό των 131.849,76€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 106.330,45 ΦΠΑ : € 25.519,31). 

Δύναται να υπογραφεί σύμβαση για μία ή συμβάσεις που θα περιλαμβάνουν περισσότερες των μία 

Ομάδων (σε συνάρτηση με την κατατεθειμένη προσφορά του οικονομικού φορέα) με εκτιμώμενη αξία για 

την κάθε Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 ΟΜΑ∆Α  Περιγραφή  Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ  

Ποσό ΦΠΑ  Ποσό µε ΦΠΑ  

1 ΟΜΑ∆Α Α ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3  18.030,00 € 4.327,20 € 22.357,20 € 

2 ΟΜΑ∆Α Β ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0  9.805,00 € 2.353,20 € 12.158,20 € 

3 ΟΜΑ∆Α Γ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-
8  

3.580,00 € 859,20 € 4.439,20 € 

4 ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2  1.850,00 € 444,00 € 2.294,00 € 

5 ΟΜΑ∆Α Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –  CPV: 30000000-9  3.860,00 € 926,40 € 4.786,40 € 

6 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6  780,00 € 187,20 € 967,20 € 

7 ΟΜΑ∆Α Ζ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7) 27.470,00 € 6.592,80 € 34.062,80 € 

8 ΟΜΑ∆Α Η 
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 
39220000-0  5.935,45 € 1.424,51 € 7.359,96 € 

9 ΟΜΑ∆Α Θ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 
39314000-6  14.320,00 € 3.436,80 € 17.756,80 € 

10 ΟΜΑ∆Α Ι 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 
42716110-2  9.700,00 € 2.328,00 € 12.028,00 € 

11 ΟΜΑ∆Α ΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –  CPV: 42416100-6  11.000,00 2.640,00 € 13.640,00 € 

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ -  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
106.330,45 € 25.519,31 € 131.849,76 € 

 

Η διάρκεια της σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση/συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής μόνο.  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

[Μέχρι τις 30/05/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
,
  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 113/2010 (Α΄ 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 

     τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4412/2016 
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της 179/17 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς περί αναγκαιότητας της δαπάνης, έγκρισης της με αρ. 

8/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Τ.Υ. και έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 

της 210/17 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Κηφισιάς με την οποία ψηφίστηκε και διατέθηκε η απαιτούμενη 

πίστωση, εγκρίθηκε η με αρ. 8/2017 μελέτη της Τ.Υ , εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 

την με αριθμό 603/04-04-2017 ΑΔΑ: Ω75ΨΩΕΜ-Ι6Ψ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος 

Προυπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης  

 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η .22./.05./2017 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 26
η 

 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 41.236.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Εφημερίδες Γενική Δημοπρασιών - Ηχώ των Δημοπρασιών (Οικονομικές) – Τύπος Κηφισιάς – Συνείδηση 

(Τοπικές) στα αντίστοιχα φύλλα της 28
ης

 Απριλίου.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.kifissia.gr στην διαδρομή :Για επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί, στις 28/4/2017. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον/τους αναδόχους.  

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

17PROC006119068 2017-04-28



 

Σελίδα 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 18453/17 (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα της που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

• η με αριθμό 8/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί στον 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού 

• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15. ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 
  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης 

χωρίς ΦΠΑ. για κάθε Ομάδα ή Ομάδες για τις οποίες επιθυμεί ο οικονομικός φορέας να καταθέσει 

προσφορά. Ειδικότερα: Ομάδα Α ποσό 90,15€ (ενενήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών) Ομάδα Β 49,03€ 

σαράντα εννέα ευρώ και μηδέν τριών λεπτών, Ομάδα Γ 17,90€ (δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτών) 

Ομάδα Δ 9,25 (εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών) Ομάδα Ε 19,30€  (δεκαεννέα ευρώ και τριάντα λεπτών 

) Ομάδα ΣΤ 3,90€ (τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών), Ομάδα Ζ 137,35€ (εκατόν τριάντα επτά ευρώ και 

τριάντα πέντε λεπτών) Ομάδα Η 29,68€ (είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) Ομάδα Θ 71,60€ 

(εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών), Ομάδα Ι 48,50€ (σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών) 

Ομάδα ΙΑ 55,00€ (πενήντα πέντε ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι (8) οκτώ μήνες , άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3.   
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α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
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2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

[Κριτήρια Επιλογής]
 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς  

 

Απαιτείται:  

ειδικά και μόνο για τα είδη της Ομάδας ΙΑ (Ανελκυστήρες), επιπλέον του κριτηρίου της παραγράφου 2.2.4 

επί ποινή αποκλεισμού, άδεια εγκαταστάτη ανελκυστήρων από αρμόδια αρχή ή άλλος ισοδύναμος αυτής 

τίτλος.  

Για κάθε Ομάδα ή Ομάδες ειδών που θα κατατεθεί προσφορά, να συμπεριλάβουν στο φάκελο της 

Τεχνικής τους προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση τους με την οποία , 

1) θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή 

δηλώνεται, χωρίς να δεσμεύει την αναθέτουσα   

2) θα βεβαιώνουν ότι τα προς προμήθεια αγαθά καλύπτουν πλήρως τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και τα παρατήματά της για κάθε επιμέρους Ομάδα ειδών που θα 

κατατεθεί προσφορά. Επίσης τα προιόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

17PROC006119068 2017-04-28



 

Σελίδα 17 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα όπως αυτά ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.  

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να προσκομίσουν : 

α). πρότυπο ΙSO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο αυτού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 

και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ) 

Επεξήγηση : Στο τμήμα Γ του ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται το εδάφιο 1 ) απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο από τους 

οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για τα είδη της Ομάδας ΙΑ (Ανελκυστήρες). 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσας.  
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Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ISO 9001 ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό σε ισχύ.  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 

τιμής.   

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι ΙΙ και ΙΙΙ της 

Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Ομάδα ή Ομάδες για την 

/τις οποίες κατατίθεται προσφορά.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 

οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί ψηφιακά, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή 

αποκλεισμού μαζί την Τεχνική τους Προσφορά για κάθε Ομάδα, να υποβάλουν συμπληρωμένο και 

ψηφιακά υπογεγραμμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών της αντίστοιχης Ομάδας 

που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας όπως επίσης και επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την 

Οικονομικής τους Προσφορά το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ, συμπληρωμένο 

και ψηφιακά υπογεγραμμένο ανά Ομάδα και για κάθε είδος της Ομάδας για την οποία κατά τίθεται 

Προσφορά.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα. V για τις Ομάδες Α έως και Ι και Παράρτημα VI για την Ομάδα ΙΑ ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  

.ΙΙ...της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
.
  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της 

Σύμβασης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής, που προκύπτει 

από το άθροισμα των επιμέρους τιμών κάθε είδους της Ομάδας. για την οποία δίδεται προσφορά, 

σύμφωνα με το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ  της διακήρυξης:  

Οι τιμές των προς προμήθεια υλικών, δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα.
 
 

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ.της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
.
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι.της παρούσας 

διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6). 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα παράτασης.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας,, 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την.26
η 

Απριλίου ημέρα Παρασκευή (4) τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών και ώρα. 11.00π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

[3.4] Ενστάσεις [Συµβάσεις κάτω των ορίων] 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 
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Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 

4412/2016 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την αναθέτουσα, εκδίδεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : τμηματικά για κάθε 

επιμέρους παράδοση που θα πραγματοποιείται ενώ το 100% της συμβατικής αξίας θα αποπληρωθεί, μετά 

την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350του Ν.4416/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4.% επί του καθαρού ποσού, για προμήθειες αγαθών και 8% για προμήθειες 

υπηρεσιών . 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος/ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα υλικά στην οδό Κοκκινάκη αριθμός 5 στη 

Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κηφισιάς μετά από συνεννόηση με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Προμήθειας όπως αυτά ορίστηκαν με το με αρ. πρωτ. 18284/17 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και σε εφαρμογή των οριζόμενων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου στο Παράρτημα..ΙΙ. και στην παράγραφο 6.1.1 του άρθρου 6.1. της 

παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται 

μακροσκοπικά.. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους από την αναθέτουσα αρχή χρόνους και όπως ακριβώς ορίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. ... 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 

ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται μαζί με τα προιόντα να παραδώσει και τις απαιτούμενες εγγυήσεις όπως αυτές 

ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας . 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
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μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.  

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης – Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προυπολογισµός Αρ. Μελέτης 8/2017  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    8 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο παιδικό σταθµό 
του ∆ήµου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Αυτή η μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του 

του νέου παιδικού σταθμού του Δήμου  «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ». 

Ο ∆ήµος Κηφισιάς, προκειµένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία για την κάλυψη των αναγκών 

λειτουργίας του νέου παιδικού σταθµού, που θα στεγαστεί στo ανακατασκευασµένο κτίριο «βίλλα 

Μίχλ» (Α’ Φάση), που βρίσκεται στην οδό Κοκκινάκη αρ.5, στην ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς, 

είναι απαραίτητο να προβεί στην προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού 

λειτουργίας, έτσι ώστε ο Σταθµός να είναι σε θέση να παρέχει τις προβλεπόµενες υπηρεσίες στα 

νήπια σύµφωνα µε τη δυναµικότητά του, όπως ορίζεται από την ολοκλήρωση των εργασιών 

ανακατασκευής του κτιρίου κατά την Α’ Φάση. Ειδικότερα, ο παιδικός σταθµός προβλέπεται 

αρχικά, στην παρούσα Α’ Φάση, να στεγάσει 40 νήπια. Μετά την ολοκλήρωση της Β΄Φάσης θα έχει 

δυναµικότητα: 50  θέσεις για νήπια  και 10 θέσεις για βρέφη.  

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε ομάδα προϊόντων θα υποβληθεί 

ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 

της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής 

προσφοράς για τμήμα ομάδας προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Ο προς προµήθεια εξοπλισµός φαίνεται συγκεντρωτικά (ανά οµάδες) στον παρακάτω πίνακα 

και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα των Προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ. και στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισµό, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσης µελέτης. 

Α/Α Οµάδες Ονοµασία - Περιγραφή Οµάδας 

1 ΟΜΑ∆Α Α ΕΠΙΠΛΑ  

2 ΟΜΑ∆Α Β ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

3 ΟΜΑ∆Α Γ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

4 ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

5 ΟΜΑ∆Α Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

6 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 
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7 ΟΜΑ∆Α Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ & ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

8 ΟΜΑ∆Α Η ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 

9 ΟΜΑ∆Α Θ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

10 ΟΜΑ∆Α Ι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 

11 ΟΜΑ∆Α ΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των εκατόν 

έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (106.330,45 €) χωρίς Φ.Π.Α.,  

εκατόν τριάντα µία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννιά ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά 

(131.849,76€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 του 

∆ήµου Κηφισιάς στον Κ.Α. 15.7135.09, µε τίτλο: «Προµήθεια Εξοπλισµού για τον νέο Παιδικό 

Σταθµό του ∆ήµου “Βίλλα Μιχλ”», συνολικού εγγεγραµµένου ποσού 149.000,00 €. 

Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε τη διαδικασία 

ανοικτού – δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  και του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

 Κηφισιά, 13 - 3 -2017 

 

Η συντάξασα 

 

 

 

Σοφία Θαλασσινού 

Αρχιτέκτων µηχανικός 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       8 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο Παιδικό Σταθµό του 
∆ήµου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»  

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
ΓΕΝΙΚΑ, ανά οµάδες: 

Α/Α Οµάδες Ονοµασία - Περιγραφή Οµάδας - CPV 
Ποσό 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

Ποσό µε  
Φ.Π.Α. 

1 ΟΜΑ∆Α Α ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3 (Έπιπλα) 18.030,00 € 4.327,20 
€ 

22.357,20 € 

2 ΟΜΑ∆Α Β 
ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0 (Είδη 
κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης) 9.805,00 € 

2.353,20 
€ 

12.158,20 € 

3 ΟΜΑ∆Α Γ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 
37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισµού, 
επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη 
χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήµατα καλλιτεχνίας) 

3.580,00 € 859,20 € 4.439,20 € 

4 ΟΜΑ∆Α ∆ 
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –  

CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων) 
1.850,00 € 444,00 € 2.294,00 € 

5 ΟΜΑ∆Α Ε 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – 

 CPV: 30000000-9 (Μηχανήµατα γραφείου και 
υπολογιστές, εξοπλισµός και προµήθειες εκτός από 
έπιπλα και πακέτα λογισµικών) 

3.860,00 € 926,40 € 4.786,40 € 

6 ΟΜΑ∆Α ΣΤ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ –  

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, 
συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας) 

780,00 € 187,20 € 967,20 € 

7 ΟΜΑ∆Α Ζ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7 (Εξοπλισµός πάρκων και 
παιδικής χαράς) 

27.470,00 € 
6.592,80 

€ 
34.062,80 € 

8 ΟΜΑ∆Α Η 
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - 
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισµός κουζίνας, είδη οικιακής 
χρήσης και αναλώσιµα τροφοδοσίας) 

5.935,45 € 
1.424,51 

€ 
7.359,96 € 

9 ΟΜΑ∆Α Θ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - 
CPV: 39314000-6 (Εξοπλισµός επαγγελµατικού 
µαγειρείου) 

14.320,00 € 
3.436,80 

€ 17.756,80 € 

10 ΟΜΑ∆Α Ι 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 
42716110-2 (Εξοπλισµός πλυσίµατος) 9.700,00 € 

2.328,00 
€ 12.028,00 € 

11 ΟΜΑ∆Α ΙΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –  

CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες) 
11.000,00 

2.640,00 
€ 

13.640,00 € 

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ -  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
106.330,45 € 25.519,31 

€ 131.849,76 € 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ανά είδος: 

 

Α/Α Eίδος Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική τιµη 
µοναδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτικη ∆απάνη  
(ευρώ) 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΕΠΙΠΛΑ    

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)   

1 Κρεβάτι νηπίων    τεµ. 9      100,00 € 900,00 € 

2 Στρώµα για κρεβάτι νηπίων τεµ. 9        60,00 € 540,00 € 

3 Ραντζάκι ύπνου νηπίων τεµ. 40 45,00 €   1.800,00 € 

4 
Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή 
εργασίας) 

τεµ. 8 120,00 €   960,00 € 

5 Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας)  τεµ. 6 150,00 €   900,00 € 

6 
Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή 
εργασίας) 

τεµ. 80 50,00 €   4.000,00 € 

7 
Χαµηλή µονάδα αποθήκευσης µε 
πόρτες και κλειδαριά 

τεµ. 4 150,00 €   600,00 € 

8 
Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή 
παιχνιδιών, µε µικρά πλαστικά 
συρτάρια 

τεµ. 2      400,00 € 800,00 € 

9 
Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή 
παιχνιδιών, µε µεγάλα πλαστικά 
συρτάρια 

τεµ. 1 300,00 €   300,00 € 

10 
Ξύλινη συρταριέρα εργασιών 24 
θέσεων 

τεµ. 3 780,00 €   2.340,00 € 

11 Ξύλινη παιχνιδοθήκη 6 κουτιών τεµ. 3 580,00 €   1.740,00 € 

12 
Ξύλινη ραφιέρα αποθήκευσης 
χαρτονιών 

τεµ. 1 350,00 €   350,00 € 

13 
∆ιάφορες ξύλινες µονάδες 
αποθήκευσης 

τ.µ. 40      50,00 € 2.000,00 € 

14 Κρεµάστρα ρούχων τεµ. 8 50,00 €   400,00 € 

15 Παπουτσοθήκη τεµ. 4 50,00 €   200,00 € 

16 Σκαµπό Ενηλίκων τεµ. 4 50,00 €   200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    18.030,00 € 

ΦΠΑ 24%   4.327,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   22.357,20 € 
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ΟΜΑ∆Α Β: ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)   

1 Προστατευτικό κάλυµµα για στρώµα  τεµ. 30 20,00 € 600,00 € 

2 Σετ σεντόνια νηπίων  τεµ. 20 20,00 €   400,00 € 

3 Σετ σεντόνια νηπίων για ραντζακι τεµ. 60 20,00 €   1.200,00 € 

4 Κουβέρτα πικέ  τεµ. 50 20,00 €   1.000,00 € 

5 Κουβέρτα ακρυλική τεµ. 50 25,00 €   1.250,00 € 

6 Πάπλωµα  τεµ. 50 28,00 €   1.400,00 € 

7 Παπλωµατοθήκη τεµ. 50 18,00 €   900,00 € 

8 Πετσέτα µικρή (χεριών)  τεµ. 100 2,50 €   250,00 € 

9 Πετσέτα µεγάλη (σώµατος)  τεµ. 20 15,00 €   300,00 € 

10 Πετσέτα κουζίνας τεµ. 30 1,50 €   45,00 € 

11 Ποδιά κουζίνας τεµ. 12 15,00 €   180,00 € 

12 Σκούφος µάγειρα  τεµ. 4 10,00 €   40,00 € 

13 Σαλιάρα  τεµ. 160 5,00 €   800,00 € 

14 Μαξιλάρι δαπέδου  τεµ. 30 12,00 €   360,00 € 

15 Κουρτίνα συσκότισης τµ 12 40,00 €   480,00 € 

16 Κουρτίνα διακοσµητική τµ 15 30,00 €   450,00 € 

17 
Κουρτινόβεργα διπλή µεταλλική µε 
στήριξη βαρέως τύπου 

τεµ. 1 150,00 €   150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    9.805,00 € 

ΦΠΑ 24%   2.353,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   12.158,20 € 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισµού, επιτραπέζια παιχνίδια, 
παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήµατα καλλιτεχνίας)   

1 Πλαστικό σετ κουζίνας τεµ. 1 120,00 €   120,00 € 

2 Πλαστικό σετ τροφίµων τεµ. 4 15,00 €   60,00 € 

3 Πλαστικός πάγκος κατασκευών τεµ. 1 80,00 €   80,00 € 

4 Ξύλινο, µικρό µανάβικο τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

5 Ξύλινο καφάσι µε πλαστικά φρούτα τεµ. 2 20,00 €   40,00 € 

6 Ξύλινο καφάσι µε πλαστικά λαχανικά τεµ. 2 20,00 €   40,00 € 

7 Κουκλοθέατρο ξύλινο τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

8 Κούκλες κουκλοθέατρου τεµ. 30 8,00 €   240,00 € 

9 Κούκλες τεµ. 20 25,00 €   500,00 € 

10 Παιχνίδια νηπίων τεµ. 30 20,00 €   600,00 € 

11 Πίνακας µουσικών οργάνων τεµ. 3 120,00 €   360,00 € 

12 Πίνακας µαγνητικός και µαρκαδόρου τεµ. 3 50,00 €   150,00 € 
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13 Πίνακας ανάρτησης εργασιών τεµ. 4 170,00 €   680,00 € 

14 Ράγα ανάρτησης εργασιών τεµ. 6 25,00 €   150,00 € 

15 Αφρώδες πλακάκι δαπέδου  τεµ. 80 2,00 €   160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    3.580,00 € 

ΦΠΑ 24%   859,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ   4.439,20 € 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)   

1 Γραφείο τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

2 Συρταριέρα γραφείου τεµ. 1 150,00 €   150,00 € 

3 Κάθισµα εργασίας τροχήλατο  τεµ. 2 150,00 €   300,00 € 

4 Κάθισµα συνεργάτη ή επισκέπτη τεµ. 4 150,00 €   600,00 € 

5 Βιβλιοθήκη τεµ. 2 300,00 €   600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    1.850,00 € 

ΦΠΑ 24%   444,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆   2.294,00 € 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

CPV: 30000000-9 (Μηχανήµατα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισµός και 
προµήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισµικών)   

1 Η/Υ τεµ. 1 600,00 €   600,00 € 

2 Οθόνη Η/Υ τεµ. 1 100,00 €   100,00 € 

3 Εκτυπωτής έγχρωµος τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

4 Συσκευή FAX τεµ. 1 250,00 €   250,00 € 

5 Φωτοτυπικό µηχάνηµα τεµ. 1 2.500,00 €   2.500,00 € 

6 Τηλεφωνική συσκευή ασύρµατη τεµ. 1 60,00 €   60,00 € 

7 Τηλεφωνική συσκευή ενσύρµατη τεµ. 1 30,00 €   30,00 € 

8 Συσκευή  Ενδοεπικοινωνίας ασύρµατη τεµ. 2 60,00 €   120,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    3.860,00 € 

ΦΠΑ 24%   926,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε   4.786,40 € 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας) 

  

1 ∆έκτης Τηλεόρασης τεµ. 1 450,00 €   450,00 € 

2 BLU-RAY PLAYER τεµ. 1 90,00 €   90,00 € 
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3 Φορητό Ράδιο-CD PLAYER τεµ. 4 60,00 €   240,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    780,00 € 

ΦΠΑ 24%   187,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ   967,20 € 

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

CPV: 43325000-7 (Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής χαράς)   

1 Πλαστική τραµπάλα, ατοµική, για µικρά 
παιδιά 

τεµ. 2       40,00 € 80,00 € 

2 
Πλαστική τραµπάλα, 3 θέσεων, για 
µεγαλύτερα παιδιά 

τεµ. 3 50,00 €   150,00 € 

3 Πλαστική τσουλήθρα, µικρή τεµ. 1       50,00 € 50,00 € 

4 Πλαστική τσουλήθρα, µεγάλη τεµ. 1 80,00 €   80,00 € 

5 Τούνελ Παιχνιδιού - Αναρριχητής τεµ. 2 185,00 €   370,00 € 

6 
Τούνελ παιχνιδιού "Χαρούµενη 
Κάµπια" (βασικό σετ) 

τεµ. 2 200,00 €   400,00 € 

7 Πλαστικό σπιτάκι µε κήπο τεµ. 2 300,00 €   600,00 € 

8 Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ τεµ. 1 300,00 €   300,00 € 

9 ∆άπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου τ.µ 200 25,00 €   5.000,00 € 

10 Συνθετικός χλοοτάπητας  τ.µ. 100 20,00 €   2.000,00 € 

11 Ξύλινη περίφραξη  µ.µ. 100 90,00 €   9.000,00 € 

12 Πόρτα ξύλινης περίφραξης τεµ. 2 100,00 €   200,00 € 

13 Κάδος απορριµµάτων για τον κήπο τεµ. 4 110,00 €   440,00 € 

14 Παγκάκι ξύλινο τεµ. 8 200,00 €  1.600,00 € 

15 
∆ίφωτο φωτιστικό εξωτερικού χώρου 
µε ιστό 

τεµ. 8 900,00 €   7.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    27.470,00 € 

   ΦΠΑ 24%   6.592,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ   34.062,80 € 

ΟΜΑ∆Α Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 

CPV: 39220000-0 (Εξοπλισµός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιµα 
τροφοδοσίας) 

  

1 ∆ίσκος σερβιρίσµατος  τεµ. 10         18,00 € 180,00 € 

2 Κουταλάκι τεµ. 200 0,50 €   100,00 € 

3 Κουτάλι  τεµ. 200 1,10 €   220,00 € 

4 Πιρούνι τεµ. 50 0,80 €   40,00 € 

5 Μαχαίρι ψωµιού τεµ. 2 15,00 €   30,00 € 

6 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, οδοντωτό  τεµ. 12 2,10 €   25,20 € 

7 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, λείο τεµ. 12 2,00 €   24,00 € 
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8 Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου τεµ. 2 10,00 €   20,00 € 

9 Μαχαίρι κοπής κρέατος τεµ. 2 10,00 €   20,00 € 

10 Μαχαίρι κοπής λαχανικών τεµ. 2 15,00 €   30,00 € 

11 Λαβίδα µεγάλη  τεµ. 4 8,00 €   32,00 € 

12 Πιρούνα κρέατος  τεµ. 2 10,00 €   20,00 € 

13 Τρυπητή κουτάλα  τεµ. 2 10,00 €   20,00 € 

14 Κουτάλα σερβιρίσµατος σούπας  τεµ. 3 12,00 €   36,00 € 

15 Σπάτουλα τρυπητή   τεµ. 2 15,00 €   30,00 € 

16 Σπάτουλα  τεµ. 2 15,00 €   30,00 € 

17 Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής τεµ. 4 5,00 €   20,00 € 

18 Αυγοδάρτης  τεµ. 2 10,00 €   20,00 € 

19 Ψαλίδι κουζίνας τεµ. 3 5,00 €   15,00 € 

20 Αποφλοιωτής  (πατατοκαθαριστής) τεµ. 2 2,50 €   5,00 € 

21 Λαχανοκόπτης µε πιάστρα (µαντολίνο) τεµ. 2         5,00 € 10,00 € 

22 
Πιατέλες σερβιρίσµατος διαφόρων 
διαστάσεων 

τεµ. 8 10,00 €   80,00 € 

23 Μπολ ανάµιξης ανοξείδωτο, µεγάλο  τεµ. 10 10,00 €   100,00 € 

24 Μπολ ανάµιξης ανοξείδωτο, µεσαίο  τεµ. 4 8,00 €   32,00 € 

25 Μπολ ανάµιξης ανοξείδωτο, µικρό τεµ. 4 5,00 €   20,00 € 

26 Πιάτo  µελαµίνης βαθύ  τεµ. 200 3,00 €   600,00 € 

27 Μπολ µελαµίνης  τεµ. 150 2,80 €   420,00 € 

28 Ποτήρι µε χεράκι µελαµίνης  τεµ. 200 3,00 €   600,00 € 

29 
∆οχεία φύλαξης τροφίµων  διαφόρων 
χωρητικοτήτων τεµ. 10 13,00 €   130,00 € 

30 Ποτήρι νερού, γυάλινο  τεµ. 25 0,85 €   21,25 € 

31 Κανάτα ανοξείδωτη µε καπάκι  τεµ. 12 20,00 €   240,00 € 

32 Κανάτα πλαστική  τεµ. 8 12,00 €   96,00 € 

33 Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, µεγάλο  τεµ. 1 95,00 €   95,00 € 

34 Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, µεσαίο  τεµ. 2 75,00 €   150,00 € 

35 Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, µικρό τεµ. 1 65,00 €   65,00 € 

36 Κατσαρόλα 30 λίτρων τεµ. 2 70,00 €   140,00 € 

37 Κατσαρόλα 37 λίτρων τεµ. 2 100,00 €   200,00 € 

38 Κατσαρόλα 25 λίτρων τεµ. 3 90,00 €   270,00 € 

39 Κατσαρόλα 20 λίτρων τεµ. 3 80,00 €   240,00 € 

40 Μπρίκι ανοξείδωτο τεµ. 2 2,50 €   5,00 € 

41 Τηγάνι ανοξείδωτο  τεµ. 2 60,00 €   120,00 € 

42 Ταψί φούρνου ορθογώνιο, µεγάλο  τεµ. 2 65,00 €   130,00 € 

43 Ταψί φούρνου ορθογώνιο, µικρό τεµ. 4 35,00 €   140,00 € 

44 Ταψί φούρνου στρογγυλό, µεγάλο  τεµ. 4 60,00 €   240,00 € 

45 Ταψί φούρνου στρογγυλό, µικρό τεµ. 4 15,00 €   60,00 € 
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46 Πλάκα κοπής PVC  τεµ. 4      15,00 € 60,00 € 

47 Ζευγάρι γάντια σιλικόνης φούρνου τεµ. 4 15,00 €   60,00 € 

48 Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός  τεµ. 1        5,00 € 5,00 € 

49 
Φυγόκεντρος στεγνωτήρας  για 
λαχανικά  

τεµ. 1      160,00 € 160,00 € 

50 Kόσκινο ανοξείδωτο τεµ. 1 22,00 €   22,00 € 

51 Στεγνωτήρας πιάτων τεµ. 1 17,00 €   17,00 € 

52 Κάδος σκουπιδιών κουζίνας  τεµ. 2       120,00 € 240,00 € 

53 Πιγκάλ µπάνιου τεµ. 10   10,00 €   100,00 € 

54 Καλαθάκι µπάνιου  τεµ. 10        15,00 € 150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    5.935,45 € 

ΦΠΑ 24%   1.424,51 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η   7.359,96 € 

ΟΜΑ∆Α Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ   

CPV: 39314000-6 (Εξοπλισµός επαγγελµατικού µαγειρείου)   

1 Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών µε φούρνο  τεµ. 1 2.000,00 €   2.000,00 € 

2 
Χοάνη απαγωγής οσµών µε τον 
αεραγωγό 

τεµ. 1 1.100,00 € 
  

1.100,00 € 

3 Ψυγείο - θάλαµος συντήρησης τεµ. 1 1.500,00 €   1.500,00 € 

4 Ψυγείο - πάγκος συντήρησης τεµ. 1 1.100,00 €   1.100,00 € 

5 Ψυγείο - θάλαµος κατάψυξης τεµ. 1 1.800,00 €   1.800,00 € 

6 Ερµάριο ανοξείδωτο τεµ. 1 700,00 €   700,00 € 

7 Ερµάριο ανοξείδωτο µε συρταριέρα τεµ. 1 600,00 €   600,00 € 

8 Aνοξείδωτη  συρταριέρα τεµ. 1 300,00 €   300,00 € 

9 Συσκευή πλύσης, κλειστή µε 2 γούρνες τεµ. 1    1.100,00 € 1.100,00 € 

10 Βρύση επαγγελµατική τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

11 
Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και 
σκευών τεµ. 1    1.800,00 € 1.800,00 € 

12 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος µεγάλο τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

13 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος µικρό τεµ. 1 180,00 €   180,00 € 

14 Τοστιέρα τεµ. 1 400,00 €   400,00 € 

15 Μίξερ τεµ. 1      400,00 € 400,00 € 

16 Ραβδοµπλέντερ  τεµ. 1 200,00 €   200,00 € 

17 Μπλέντερ  τεµ. 1       300,00 € 300,00 € 

18 Λεµονοστίφτης ηλεκτρικός τεµ. 1 250,00 €   250,00 € 

19 Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή  τεµ. 1        80,00 € 80,00 € 

20 Βραστήρας νερού τεµ. 1 110,00 €   110,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    14.320,00 € 

ΦΠΑ 24%   3.436,80 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ   17.756,80 € 

ΟΜΑ∆Α Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ   

CPV: 42716110-2 (Εξοπλισµός πλυσίµατος)   

1 Επαγγελµατικό πλυντήριο ρούχων τεµ. 1 5.000,00 €   5.000,00 € 

2 Επαγγελµατικό στεγνωτήριο ρούχων τεµ. 1 3.000,00 €   3.000,00 € 

3 Καλάθι ιµατισµού (τροχήλατο) τεµ. 2 150,00 €   300,00 € 

4 Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)  τεµ. 1 400,00 €   400,00 € 

5 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελµατική τεµ. 1 500,00 €   500,00 € 

6 Απλώστρα τεµ. 2 50,00 €   100,00 € 

7 Μεταλλική ντουλάπα  τεµ. 2 200,00 €   400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    9.700,00 € 

ΦΠΑ 24%   2.328,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 

 

12.028,00 € 

ΟΜΑ∆Α ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ   

CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)    

1 Ανελκυστήρας τροφίµων τεµ. 1       6.000,00 € 6.000,00 € 

2 
Σύστηµα ανελκυστήρα εξωτερικού 
κλιµακοστασίου µε κάθισµα  

τεµ. 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ   11.000,00 € 

        ΦΠΑ 24%   2.640,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ 

  

13.640,00 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ Α-ΙΑ 106.330,45 € 

Φ.Π.Α. 24%   25.519,31 € 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

131.849,76 € 

 

 

 

 

 

 

 

Κηφισιά, 13  - 3 -2017 

Η συντάξασα 

 

Σοφία Θαλασσινού 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

Ελέγχθηκε 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Μελετών 

Βασιλική Παπαβασιλείου 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

Κηφισιά, 13  - 3 -2017 

Θεωρήθηκε  

H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές- 
Πίνακας Συµµόρφωσης Μελέτης µε Αρ. 8/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας  

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    8/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο παιδικό σταθµό του 
∆ήµου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»  

 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

Άρθρο 1ο   Αντικείµενο προµήθειας 

Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια από το ∆ήµο Κηφισιάς του 

απαιτούµενου εξοπλισµού, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του νέου παιδικού σταθµού, 

που θα στεγαστεί στo ανακατασκευασµένο κτίριο «βίλλα Μίχλ», που βρίσκεται στην οδό 

Κοκκινάκη αρ.5, στην ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς. Ο παιδικός σταθµός προβλέπεται αρχικά, στην 

παρούσα Α’ φάση λειτουργίας του να στεγάσει 40 νήπια ενώ µετά την ολοκλήρωση της Β΄Φάσης 

θα έχει δυναµικότητα: 50  θέσεις για νήπια  και 10 θέσεις για βρέφη.  

Άρθρο 2ο   Ισχύουσες διατάξεις   

1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/30-

6-2006). 

2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010). 

3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ147Α’/08-08-2016). 

Άρθρο 3ο   Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει ο εξοπλισµός του παιδικού σταθµού. 

3.1 Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές 

Όλα τα είδη που θα τοποθετηθούν στον παιδικό σταθµό, πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά ένα 

ασφαλές και ενδιαφέρον περιβάλλον.  

Όλα τα είδη πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα πρότυπα για την ποιότητα 

και την ασφάλεια των παιδικών επίπλων, των παιχνιδιών, των ηλεκτρικών ειδών, των µαγειρικών 

σκευών, ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίµων) κ.λ.π. Επίσης, θα συνοδεύονται από τις σχετικές 

Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ, όπου αυτές απαιτούνται. 
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Γενικά, όλα τα είδη θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3/2810/2004 

«Γενική ασφάλεια των προϊόντων – Εναρµόνιση µε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης ∆εκεµβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885 Β’/2004).  

Ολα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν µε µέριµνα, ασφάλεια και δαπάνη του 

προµηθευτή  στο κτίριο της βίλλας Μιχλ, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός 

ωραρίου, δηλαδή έως τις 3.00 µ.µ. 

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιµα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, 

σύνδεση ή/και δοκιµή, αυτές θα πραγµατοποιηθούν από τον προµηθευτή, χωρίς επιπλέον αµοιβή. 

Επίσης, οποιαδήποτε τροποποίηση, ενίσχυση, µεταφορά ή επέκταση χρειαστεί να γίνει στις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού κ.λπ., θα γίνει µε 

δαπάνες του προµηθευτή από εξειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία. 

Οι παρακάτω όροι για τα προς προµήθεια είδη είναι απαράβατοι και η µη συµµόρφωση έστω και 

µε έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών ή την έκπτωση του 

αναδόχου: 

1. Τα προς προµήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αµεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, 
λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, σύγχρονης και εξελιγµένης κατασκευής, καθώς 
επίσης γνωστού και αναγνωρισµένου οίκου και τύπου (µοντέλου) και συσκευασµένα έτσι ώστε 
να αποφεύγονται φθορές κατά τη µεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων 
τους. 

2. Όπου στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και 
το «ή το ισοδύναµό τους».  

3. Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια των ειδών, το κόστος 
προετοιµασίας, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρµολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, 
ρύθµισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόµενων ειδών.  Επίσης, στην τιµή προσφοράς 
του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται η ενηµέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών και λοιπών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει µε ευθύνη και µέριµνα του Ανάδοχου 
προµηθευτή η αποκατάσταση τυχόν προβληµατικού προϊόντος, µε επισκευή ή αντικατάσταση 
αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καµία επιβάρυνση 
εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα 
κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Όταν οι 
προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα είδη µερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά µε την οποία 
δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη ∆ήλωση  

6. Όλα τα παιδικά έπιπλα (ΟΜΑ∆Α Α) θα είναι πρώτης ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Κ.Υ.Α. Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395 Β’/14-7-2009) «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις 
ασφάλειας και επισήµανσης για τα αντικείµενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισµό». 
Ανάλογα µε το είδος του επίπλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα χρησιµοποιούµενα υλικά 
και η κατασκευή στο σύνολο της θα συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες προδιαγραφές όσον 
αφορά κυρίως στα εξής: 

• µετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από υλικά και επιφάνειες µε τα οποία µπορεί να έλθουν 
σε επαφή τα παιδιά 

• καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (αζωχρώµατα και φορµαλδεΰδη σε υφάσµατα) 
• φορµαλδεϋδη για σύνθετα συγκολληµένα προϊόντα 
• φυσικά και δοµικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών 
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• αναφλεξιµότητα στρωµάτων 
• αναφλεξιµότητα ταπετσαριών, υφασµάτων και πλαστικών καλυµµάτων 
• µηχανικές αντοχές και συµπεριφορά υλικών κατά τη χρήση 
• αντοχή σε κρούση 
• µέρη που µπορεί να εγκυµονούν κινδύνους τραυµατισµού του παιδιού, όπως ακµές και 

προεξέχοντα µέρη, αυτασφαλιζόµενες βίδες, ετικέτες και διακοσµητικά, αποσπώµενα µέρη 
που εύκολα µπορεί ένα παιδί να καταπιεί, οπές και διάκενα, σηµεία πιθανού εγκλωβισµού 
του κεφαλιού και άλλων µερών του σώµατος, ασφάλεια τροχών, συστήµατα κλειδώµατος, 
διαστάσεις που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση του, προστασία από πτώση 

• επάρκεια και καταλληλότητα κιγκλιδωµάτων 
• ευστάθεια 
• ανθεκτικότητα κατασκευής 
• θέµατα συσκευασίας 
• επάρκεια οδηγιών συναρµολόγησης και χρήσης. 
Ειδικότερα, τα παιδικά έπιπλα θα είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή 
ευστάθεια και ασφάλεια για βρέφη και νήπια, την καλύτερη εργονοµία (διαστάσεις) και τη  
µεγαλύτερη δυνατή αντοχή και ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και το πέρασµα του χρόνου, 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ) που έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα µέσω 
του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής ισχύοντα 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας: 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 716-1,2:2008 + Α1:2013 «Έπιπλα – παιδικά κρεβάτια και ανακλινόµενα 
κρεβάτια για οικιακή χρήση» 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1129-1,2:1995 «Έπιπλα – Ανακλινόµενα κρεβάτια» 
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1130-1,2:1996 «Έπιπλα – Κούνιες και λίκνα για οικιακή χρήση» 
• ΕΛΟΤ EN 13759:2013 «Έπιπλα - Μηχανισµοί λειτουργίας για καθίσµατα και καναπέδες - 

κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιµής» 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν για τα παιδικά έπιπλα θα είναι νερού, µη 
τοξικά (δεν θα περιέχουν µόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες). Όλα τα έπιπλα θα έχουν 
στρογγυλεµένα άκρα, ασφαλή για τα παιδιά. 

Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία 
που θα χρησιµοποιηθούν, θα συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746 Β’/22-4-2009) «Ανώτατο όριο 
φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσµητικά αντικείµενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης 
συγκολληµένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή 
Επίπλου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650 Β’/9-11-
2011). 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω Κ.Υ.Α, τα παιδικά έπιπλα, που προορίζονται για παιδιά ηλικίας µέχρι 
έξι ετών, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολληµένη ή από συµπαγή ξυλεία δεν 
πρέπει να ανήκουν σε κλάση φορµαλδεΰδης µεγαλύτερη από την Ε1. Επίσης, δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν µετανάστευση ορισµένων στοιχείων µεγαλύτερη από τα όρια που καθορίζονται 
στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000. 

Επίσης, τα έπιπλα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήµανση (σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα) στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του προτύπου µε το οποίο 
συµµορφώνονται και η εµπορική ονοµασία ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή, του 
διανοµέα ή του εµπόρου λιανικής πώλησης. 

Για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει 
πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, µε 
βάση το πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναµο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί 
κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Για τα παιδικά έπιπλα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολληµένη ή από 
συµπαγή (µασίφ) ξυλεία, πρέπει επιπλέον των παραπάνω, να προσκοµιστούν κατά την 
υποβολή της προσφοράς: 

1) Έκθεση δοκιµών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία 
να προκύπτει ότι δείγµα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται µε το προσφερόµενο ως προς 
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το είδος και την εµπορική ονοµασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 και βρέθηκε σύµφωνο µε τις 
απαιτήσεις αυτών, όσον αφορά τα όρια µετανάστευσης ορισµένων στοιχείων. 

2) ∆ήλωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία 
και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
71.3:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 «Ασφάλεια παιχνιδιών − Μέρος 3: Μετανάστευση 
ορισµένων στοιχείων». 

3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εµπορεύµατα πληρούν τις διατάξεις 
της ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-09. 

4) Τα παιδικά έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν µέρει από σύνθετη 
συγκολληµένη ξυλεία, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον:  
• ∆ήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / 

εργοστασίου από την οποία προµηθεύεται τη συγκολληµένη ξυλεία για την κατασκευή 
των επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιµοποιηθείσα ξυλεία 
είναι κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1 ή µικρότερη. 

• Έκθεση δοκιµών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των 
επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολληµένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγµα 
του προϊόντος - που ταυτίζεται µε το προσφερόµενο ως προς είδος της συγκολληµένης 
ξυλείας και την εµπορική ονοµασία (εφόσον υφίσταται), και το εργοστάσιο παραγωγής, 
εξετάσθηκε και χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση Ε1 φορµαλδεΰδης ή και 
µικρότερη. 
Στην έκθεση δοκιµών ή το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τα στοιχεία του ανεξάρτητου φορέα που το εξέδωσε, 

β) Τα στοιχεία της εταιρείας / του εργοστασίου που παρήγγειλε την εξέταση, 

γ) Τα στοιχεία του δείγµατος, δηλαδή το είδος της σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας, 
π.χ. PB (µοριοσανίδα) P2 και η εµπορική του ονοµασία, εφόσον υφίσταται, 

δ) Η ηµεροµηνία εξέτασης του δείγµατος, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη, εντός του 
τελευταίου εξαµήνου ή η ηµεροµηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού, 

ε) Η µέθοδος βάσει της οποίας εξετάσθηκε το δείγµα ή το πρότυπο βάσει του οποίου 
εκδόθηκε πιστοποιητικό CE π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 312 για µοριοσανίδες, ΕΛΟΤ ΕΝ 636 για 
κόντρα πλακέ και ΕΛΟΤ ΕΝ 622:1-5 για ινοσανίδες, 

στ) Η µετρηθείσα τιµή εκπεµπόµενης ή περιεχόµενης φορµαλδεΰδης ή η 
προσδιορισθείσα κλάση στην οποία ανήκει το εξετασθέν δείγµα. 

Οι εκθέσεις δοκιµών και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα από τα 
πρωτότυπα που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο από τους εισαγωγείς και να έχουν εκδοθεί 
από αναγνωρισµένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπιστευµένο σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 17025 εργαστήριο τρίτης χώρας. Θα πρέπει δε να δηλώνεται εγγράφως η 
Αρχή αναγνώρισης/ έγκρισης ή ο Φορέας διαπίστευσης του Εργαστηρίου. 

Για κάθε είδος της οµάδας Α θα κατατεθεί  κατά την υποβολή της προσφοράς αναλυτική 
τεχνική περιγραφή µε φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκµηριώνει 
ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές.  

7. Tα είδη κλωστοϋφαντουργίας (όπως π.χ. το παιδικό στρώµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Α και όλα τα 
υφασµάτινα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Β «Είδη ιµατισµού», όπως π.χ. κάλυµµα στρώµατος, 
πάπλωµα κ.λ.π.), θα έχουν ελεγχθεί επιτυχώς σύµφωνα µε το πρότυπο OEKO-TEX® 
Standard 100 από εξουσιοδοτηµένο ινστιτούτο ή υπεύθυνη υπηρεσία πιστοποίησης και θα 
φέρουν το ειδικό σήµα ΟΕΚΟ ΤΕΧ, που πιστοποιεί την ποιότητα των ειδών από 
υγειονοµικής απόψεως και δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό για το περιβάλλον (ως 
προς την παραγωγή του, τη χρήση του, την απόρριψη-ανακύκλωση του) και τον άνθρωπο 
(φιλικό προς το ανθρώπινο δέρµα και απαλλαγµένο από επιβλαβείς ουσίες που µπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών). Θα 
προσκοµιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς και το σχετικό πιστοποιητικό για το ειδικό 
σήµα ΟΕΚΟ ΤΕΧ. 

      Ειδικότερα για τα είδη µε α/α 15,16 της ΟΜΑ∆ΑΣ Β απαιτείται επιπλέον της πιστοποίησης 
σύµφωνα µε το πρότυπο OEKO-TEX® Standard 100, να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της 
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προσφοράς η πιστοποίησή τους και ως «βραδύκαυστα» σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, 
ενδεικτικά αναφέρουµε: DIN4102-B1 «Τάξη Αναφλεξιµότητας», BS5867, EN13773 Επιπλέον 
για το είδος µε α/α 17 της ΟΜΑ∆ΑΣ Β, κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί 
Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα αναφέρει ότι: οι διατοµές, τα στηρίγµατα και όλα τα εξαρτήµατα της 
προσφερόµενης κουρτινόβεργας είναι κατάλληλα να υποστηρίξουν το βάρος των 
προσφερόµενων κουρτινών και θα τοποθετηθούν τεχνικά άρτια.  

      Τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Β θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 
έτους. 

8.  Τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Γ «Ψυχαγωγικό & παιδαγωγικό υλικό» θα πρέπει 
να έχουν κατασκευαστεί από εταιρίες που διαθέτουν πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης 
ποιότητας, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, µε βάση το πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή 
ισοδύναµο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. 
Επίσης να φέρουν στη συσκευασία τους σήµανση-ένδειξη ποιότητας "CE" για την οποία θα 
προσκοµιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα 
παιδικά παιχνίδια πρέπει να καλλιεργούν τη δηµιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνουν στο 
παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευµατικές και σωµατικές 
ικανότητες και ταυτόχρονα να πληρούν κάποιες βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 
ασφαλείας που ορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία, όπως: 

• Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να 
µην είναι εύφλεκτα και να µη µεταδίδουν µολύνσεις ή ασθένειες. 

• Οι φυσικές µηχανικές, χηµικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε 
κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. 

• Τα µικρά κοµµάτια ενός παιχνιδιού ή οι µπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ. 
• Αντικείµενα, που θα προκαλέσουν τραυµατισµούς, δεν πρέπει να µπορούν να εκτοξευθούν, 

από το παιχνίδι. 
• Στα παιχνίδια, δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες ή επικίνδυνες γωνίες. 
Ειδικά για τα ξύλινα παιδικά παιχνίδια, θα πρέπει: 

• Το ξύλο να είναι «κατάλληλο» (όπως είναι π.χ. η οξιά, η λεύκη, το έλατο, το πεύκο) και να 
µην έχουν χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του φυτοφάρµακα ή βαρέα µέταλλα. 

• Η κατεργασία του ξύλου θα πρέπει να έχει γίνει έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι άριστη 
λείανση, όχι απότοµες ή µυτερές γωνίες, και όσο το δυνατόν στρογγυλεµένες άκρες. 

• Οι βαφές να µην είναι συνθετικές, αλλά µόνο φυσικές – οικολογικές. Όπου 
χρησιµοποιούνται βερνίκια, αυτά να είναι υδατοδιαλυτά, όχι κρούστας. 

• Για την κατασκευή και το φινίρισµα των παιχνιδιών, να µην έχει χρησιµοποιηθεί λάκα, 
συντηρητικά ξύλου και βενζινόκολλλα.  

• Τα παιχνίδια να έχουν ασφαλή σχεδιασµό, όσο το δυνατόν χωρίς οπές και ανοίγµατα, ώστε 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σφηνωθεί δάχτυλο και χωρίς προεξέχοντα ελατήρια ή άλλα 
µεταλλικά εξαρτήµατα. 

Για την τεκµηρίωση των παραπάνω απαιτούµενων προδιαγραφών θα κατατεθεί  κατά την 
υποβολή της προσφοράς τεχνική περιγραφή µε φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο 
(προσπέκτους) από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές.   

Τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Γ  θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 
έτους. 

9. Για τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α ∆ «Έπιπλα Γραφείου», ανάλογα µε το 
είδος του εξοπλισµού, θα προσκοµιστούν, κατά την υποβολή της προσφοράς  
πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό φορέα από τα οποία 
θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε τα πρότυπα ή ισοδύναµα αυτών: 

ΕΛΟΤ EN ISO 527- 1, 2:2012 «Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού», 

BS ΕΝ 14073- 2, 3:2004 «Office furniture - Storage furniture», 

BS ΕΝ 14074:2004 «Office furniture. Tables and desks and storage furniture. Test methods for 
the determination of strength and durability of moving parts» 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1335-1, 2 & 3 σχετικά µε τις καρέκλες γραφείου,  

EN 13761< Office furniture – Visitors Chairs>  
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ΕΛΟΤ EN 16139:2013 «Επιπλα - Αντοχή, Ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για 
καθίσµατα µη οικιακής χρήσης» 

ΕΛΟΤ EN 15186:2013 «'Επιπλα- Εκτίµηση της αντίστασης της επιφάνειας σε χάραξη» 

κ.λ.π. ή ισοδύναµα αυτών. 

Στα πέλµατα των τραπεζιών και των καθισµάτων θα υπάρχουν φυτευτά, ελαστικά τακάκια για 
αθόρυβη µετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Tο εργοστάσιο κατασκευής των 
επίπλων πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, µε βάση το πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναµο 
αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν µέρει από σύνθετη συγκολληµένη 
ξυλεία, θα προσκοµιστούν επιπλέον, κατά την υποβολή της προσφοράς: 

1) ∆ήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / 
εργοστασίου από την οποία προµηθεύεται τη συγκολληµένη ξυλεία για την κατασκευή των 
επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιµοποιηθείσα ξυλεία είναι 
κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1 ή µικρότερη. 

2) Έκθεση δοκιµών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης για τα έπιπλα 
ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολληµένη ξυλεία, από 
τα οποία να προκύπτει ότι δείγµα του προϊόντος - που ταυτίζεται µε το προσφερόµενο ως 
προς είδος της συγκολληµένης ξυλείας, την εµπορική ονοµασία (εφόσον υφίσταται), και το 
εργοστάσιο παραγωγής – που εξετάσθηκε, χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση Ε1 
φορµαλδεΰδης ή και µικρότερη (για το περιεχόµενο της έκθεσης βλ. ανωτέρω παρ. 5. 4)). 

3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εµπορεύµατα πληρούν τις διατάξεις 
της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/22-4-09. 

Για κάθε είδος της οµάδας ∆ θα κατατεθεί  κατά την υποβολή της προσφοράς τεχνική 
περιγραφή µε φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκµηριώνει ότι 
πληρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές.   

       Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. 

10. Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Ε «Εξοπλισµός Γραφείου» και στην ΟΜΑ∆Α 
ΣΤ «Συσκευές ήχου και εικόνας» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει 
πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης,  
ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί κατά 
την υποβολή της προσφοράς. Επίσης θα φέρουν σήµανση CE για την οποία θα προσκοµιστεί 
το σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης, κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα είδη της 
ΟΜΑ∆ΑΣ Ε  και ΣΤ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

11. Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Ζ «Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής χαράς» 
θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, ειδικά σχεδιασµένα για να παρέχουν τη µεγαλύτερη 
δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, κατά το παιχνίδι τους, ατοµικά ή κατά οµάδες. Ο 
κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό, 
το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα υλικά του 
εξοπλισµού πρέπει να είναι ελεγµένα, ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
παιδιών. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να πληροί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την 
ασφάλεια των παιχνιδιών. Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η προσκόµιση των 
αντίστοιχα πιστοποιητικών διεθνών οργανισµών περί ασφάλειας παιχνιδιών. 

Ειδικότερα: 

• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα 
φιλοξενούνται τα παιδιά, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1 έως ΕΛΟΤ ΕΝ 71-11 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευµένες, 
απαγορεύεται η χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.). 

• Οι κατασκευές και οι επιµέρους εξοπλισµοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως ΕΛΟΤ EN 1176-7 «Εξοπλισµός 
παιχνιδότοπων». Αναλυτικότερα, οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−3. Οι 
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ταλαντευόµενοι εξοπλισµοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που 
προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−6. 

• Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176−1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177:1998 «∆άπεδα παιχνιδότοπων µε απορροφητικότητα 
κρούσεων - Απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής». 

• Τα παγκάκια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-10 
και ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος ποιότητας, από διαπιστευµένο 
φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό, το οποίο 
απαιτείται να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα παγκάκια θα 
συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών.  

• Τα φωτιστικά σώµατα και οι ιστοί θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε όλες τις 
διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και πρότυπα σε ότι αφορά τα εν λόγω υλικά. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 «Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά 
σώµατα», ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 «Στύλοι φωτισµού – Μέρος 5 Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισµού». Η πιστοποίηση της ποιότητας θα γίνει µε την προσκόµιση, κατά την υποβολή 
της προσφοράς, Υπεύθυνης ∆ήλωσης του κατασκευαστή του ιστού και του φωτιστικού, ότι 
τα προς προµήθεια υλικά τηρούν όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και 
πρότυπα. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, 
από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο 
πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα 
φωτιστικά σώµατα και οι ιστοί θα φέρουν σήµανση CE για την οποία θα προσκοµιστεί το 
σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 
ετών. Τα δε τεχνικά τους στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τεχνική περιγραφή µε 
φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα προσκοµιστεί κατά την υποβολή 
της προσφοράς. 

     Για κάθε είδος της οµάδας Ζ θα κατατεθεί  κατά την υποβολή της προσφοράς τεχνική 
περιγραφή ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκµηριώνει ότι πληρούνται οι 
απαιτούµενες προδιαγραφές.   

Τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Ζ  και για τα οποία δεν γίνεται ιδιαίτερη 
αναφορά στον χρόνο εγγύησης,  θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.       

12. Για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Η «Κινητός εξοπλισµός κουζίνας & µπάνιου (Είδη Εστίασης 
κ.λ.π.)», ο παραγωγός τους να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, 
από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης,  κατά το πρότυπο ISO 9001, σε ισχύ ή άλλο 
ισοδύναµο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκοµιστεί κατά την υποβολή της 
προσφοράς. 

      Ειδικά για τα είδη εστίασης θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να κατατεθεί 
Υπεύθυνη ∆ήλωση που να αναφέρει ότι:  

• Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα, πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων & Ποτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και 
Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨) 

• Φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας 
• Είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 
• Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά  
Ειδικότερα, στα πλαστικά είδη και στα είδη από µελαµίνη να υπάρχει κατά την υποβολή της 
προσφοράς η δήλωση συµµόρφωσης και η τεκµηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος 
µετά τον έλεγχο της µεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισµούς. 

         Τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Η θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. 

13. Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Θ «Επαγγελµατικός εξοπλισµός 
µαγειρείου»   θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης,  ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο 
ισοδύναµο πιστοποιητικό και θα φέρουν σήµανση CE συνοδευόµενο µε το σχετικό 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης, τα οποία απαιτείται να προσκοµιστούν κατά την υποβολή της 
προσφοράς. Επιπλέον κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή µε 
φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προεπέκτους) για κάθε είδος που να τεκµηριώνει ότι πληρούν 
τις απαιτούµενες προδιαγραφές, τα κριτήρια του συστήµατος HACCP (Hazard Analysis Critical 
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Control Points: Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιµων Σηµείων Έλεγχου) σύµφωνα µε τον ΕΦΕΤ 
(Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων) και ότι είναι επαγγελµατικού τύπου. Ειδικά για τα 
προσφερόµενα είδη ηλεκτρικής κουζίνας, χοάνης, ερµαρίων, κλειστή συσκευή πλύσης, 
συρταριέρας, πλυντηρίου πιάτων, ψυγείων, καταψύκτη, θα κατατεθεί κατά την υποβολή της 
προσφοράς Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου τοποθέτησης και τα 
προσφερόµενα είδη είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στον συγκεκριµένο χώρο. 

      Όλα τα είδη της οµάδας Θ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. Τέλος, ο 
ανάδοχος της προµήθειας είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει σχέδια µε διαστάσεις, στα 
οποία θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης των προς προµήθεια των συσκευών και των ερµαρίων 
στον χώρο της κουζίνας.  

14.Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α Ι «Επαγγελµατικός εξοπλισµός πλύσης» 
θα είναι επαγγελµατικού τύπου, κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα είναι 
κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης,  ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό και θα 
φέρουν σήµανση CE συνοδευόµενο µε το σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης, τα οποία 
απαιτείται να προσκοµιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς. Ειδικά για τα προσφερόµενα 
είδη: επαγγελµατικό πλυντήριο ρούχων και επαγγελµατικό στεγνωτήριο ρούχων θα κατατεθεί 
κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του 
χώρου τοποθέτησης και τα προσφερόµενα είδη είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στον 
συγκεκριµένο χώρο. 

      Για τα είδη της οµάδας Ι κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή µε 
φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που να τεκµηριώνει ότι πληρούνται οι 
απαιτούµενες προδιαγραφές Τα είδη της οµάδας Ι θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 
έτους. Τέλος, ο ανάδοχος της προµήθειας είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει σχέδια µε 
διαστάσεις, στα οποία θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης και εγκατάστασης των προς προµήθεια 
ειδών στο υπόγειο του Παιδικού Σταθµού. 

15.  Γενικότερα, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη θα είναι καινούργια και πρόσφατης 
ηµεροµηνίας παραγωγής. Θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα ώστε να αποκλείονται οι φθορές 
κατά την µεταφορά τους ή/και η αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Κατά την 
παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην 
ελληνική γλώσσα, σετ εξαρτηµάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές 
εγγυήσεις. Συγκεκριµένα, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας, 
λειτουργίας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, καθώς και τεχνικής υποστήριξης. Στην 
προσφερόµενη τιµή θα συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών σε πλήρη λειτουργία και οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών για τη σύνδεσή τους 
στα δίκτυα. 

16.Τα είδη που περιλαµβάνονται στην ΟΜΑ∆Α ΙΑ «Ανελκυστήρες» θα είναι αναγνωρισµένου 
κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης,  ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό και θα 
φέρουν σήµανση CE για την οποία θα προσκοµιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης. 
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE θα έχουν όλα επιµέρους εξαρτήµατα των ανελκυστήρων. Με την 
υποβολή της προσφοράς θα κατατεθούν: α) πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο 
πιστοποιητικό του εγκαταστάτη, β) πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναµο 
πιστοποιητικό των εργοστασίων από τα οποία θα προµηθευτούν τα επιµερους εξαρτήµατα για 
κάθε ανελκυστήρα, γ) Τεχνική Περιγραφή και Πίνακας µε τα τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα, 
δ) Πίνακας µε τα εργοστάσια κατασκευής όλων των επί µέρους εξαρτηµάτων των ανελκυστήρων, 
ε)Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα, στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση 
ότι ο ανελκυστήρας τροφίµων και ο ανελκυστήρας του κλιµακοστασίου τηρούν τις βασικές 
απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας και όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και 
πρότυπα, ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου τοποθέτησης και τα 
προσφερόµενα είδη είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στον συγκεκριµένο χώρο, ια)Υπεύθυνη 
∆ήλωση ότι στην προσφερόµενη τιµή θα συµπεριλαµβάνεται: η εγκατάσταση των προς προµήθεια 
ανελκυστήρων καθώς και οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών και υλικών για την πλήρη και 
ασφαλή λειτουργία τους καθώς και η δαπάνη για την έκδοση απαιτούµενων αδειών λειτουργίας, 
ιβ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών που θα περιλαµβάνει 
τα ανταλλακτικά µε την εργασία και ιγ)Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης των 
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ανελκυστήρων αποδέχεται την υποχρέωση µέχρι την επόµενη µέρα να φροντίσει για την 
αποκατάστασή της. 

 Τέλος, κατά την παραλαβή και εγκατάσταση ο ανάδοχος της προµήθειας είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει τα παρακάτω για κάθε ανελκυστήρα: 

      Για τον ανελκυστήρα τροφίµων: α) σχέδια µε διαστάσεις, του ανελκυστήρα τροφίµων στην θέση 
του υπάρχοντος φρεατίου β) τεχνική περιγραφή του ανελκυστήρα τροφίµων σύµφωνα µε ΕΝ 
81.40:2008 γ) ∆ήλωση Συµµόρφωσης EU σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ . 
δ) Σήµανση του µηχανήµατος µε το σήµα συµµόρφωσης στ) Οδηγίες χρήσης και συντήρησης 
στην ελληνική γλώσσα καθώς και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων.  

      Για τον ανελκυστήρα του εξωτερικού κλιµακοστασίου: α) σχέδια µε διαστάσεις, του 
ανελκυστήρα του εξωτερικού κλιµακοστασίου β) τεχνική περιγραφή του ανελκυστήρα του 
εξωτερικού κλιµακοστασίου σύµφωνα µε ΕΝ 81.3:2000 και Α1:2008 γ) ∆ήλωση Συµµόρφωσης 
EU σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ δ) Σήµανση του µηχανήµατος µε το σήµα 
συµµόρφωσης στ) Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων. 

17.Όλα τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά, εγγυήσεις, εκθέσεις δοκιµών, δηλώσεις 
κ.λ.π., που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο της προµήθειας, πριν ή 
κατά την παράδοση των ειδών, µετά τη σχετική εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας. 

Αναλυτικότερα, τα προς προµήθεια είδη περιγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Οι 

προσφερόµενες λύσεις µπορούν να είναι αντίστοιχες ή παρόµοιες, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι διαστάσεις, ο χρωµατισµός και τα σχέδια που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Για όποια είδη δεν 

αναφέρονται τέτοια χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι επιλογής του αρµοδίου τµήµατος του ∆ήµου 

Κηφισιάς. 
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3.2 Αναλυτική περιγραφή & τεχνικά χαρακτηριστικά  

 

Α/Α Eίδος Περιγραφή – 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

     

      

ΟΜΑ∆Α Α: ΕΠΙΠΛΑ  

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα) 

1 Κρεβάτι νηπίων 

Κρεβάτι ύπνου νηπίων, κατασκευασµένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας. Λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, 
µη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τα παιδιά. Με τέσσερα πόδια 
ικανής διατοµής και πάτο που θα αποτελείται από ξύλινες πήχες (και όχι από 
νοβοπάν) για να αερίζεται το στρώµα). Τα κρεβατάκια θα έχουν τη δυνατότητα να 
στοιβάζονται µε ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόµηση χώρου. Ανά 
πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυµένες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή 
τους κατά την αποθήκευση. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεµένα, χωρίς κόγχες, 
για µεγαλύτερη ασφάλεια των νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 138x67x20 εκ. 
(απόκλιση ± 5 εκ.) 

2 
Στρώµα για 
κρεβάτι νηπίων 

Στρώµα για κρεβάτι ύπνου νηπίων, µέτριας σκληρότητας, µε τελάρο ορθοπεδικό. Με 
σύστηµα ορθοπεδικών ελατηρίων µε σύρµα διαµέτρου 2,4 mm και ενδεικτικής 
πυκνότητας 116 ελ./τ.µ.. Με ατσάλινο πλαίσιο περιµετρικά του στρώµατος. Τα υλικά 
πληρώσεως του στρώµατος θα είναι κοκκοφοίνικας και λευκή βαµβακερή βάτα από 
100% αφράτο ελληνικό  βαµβάκι. Τα υλικά επένδυσης του στρώµατος θα είναι ύφασµα 
ζακάρ καπιτοναρισµένο (µε κατάλληλη πιστοποίηση), διπλή στρώση ανθεκτικού και 
ελαστικού αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5 εκ. και ακρυλική βάτα 
τουλάχιστον 170 gr/m2. Με γαζωτή φάσα, χερούλια και 2 εξαεριστήρες που 
εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα µέσα στο στρώµα. Με αδιάβροχη επένδυση στη 
µία του πλευρά. Χωρίς χρήση χηµικών κολλητικών ουσιών για την συνδεσµολογία των 
υλικών. Σε νάιλον συσκευασία. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 
ετών. ∆ιαστάσεις ανάλογες µε το κρεβάτι. 

3 
Ραντζάκι ύπνου 
νηπίων 

Ράντζο ύπνου µε µεταλλικό σκελετό υψηλής αντοχής, βαµµένο µε ηλεκτροστατική 
βαφή. Με πλαστικές γωνίες και ποδαράκια, στρογγυλεµένες για µεγαλύτερη ασφάλεια. 
Με διάτρητο πλαστικό κάλυµµα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Με κατάλληλο 
σχεδιασµό για δυνατότητα στοίβαξης και µε δυνατότητα τοποθέτησης τροχών. 
Ενδεικτικές διαστάσεις:140x55 x15 εκ. ύψος. 

4 

Τραπέζι νηπίων 
ορθογώνιο 
(φαγητού ή 
εργασίας) 

Τραπέζι σε σχήµα ορθογώνιο, µε σκελετό κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς άριστης ποιότητας. Τα 4 πόδια του τραπεζιού θα είναι µασίφ, από ξύλο οξιάς, 
είτε στρογγυλής διατοµής, ελάχιστης διαµέτρου 2,4 εκ., είτε τετραγωνικής διατοµής 
ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το καπάκι θα είναι σχήµατος ορθογωνίου, 
κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. µε επένδυση οξιάς, σε απόχρωση 
επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει στρογγυλεµένες ακµές και ειδικά 
επεξεργασµένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλµατα θα φέρει 
φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την προστασία του 
δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα µπορεί να εξυπηρετεί 8 νήπια. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 120εκ x 60εκ και ύψος 55εκ. 
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5 
Τραπέζι νηπίων 
στρογγυλό 
(εργασίας)  

Τραπέζι κυκλικού σχήµατος, µε µεγάλη σταθερότητα και λειτουργικότητα. Ο σκελετός 
του θα είναι κατασκευασµένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα 
πόδια του τραπεζιού θα είναι µασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε στρογγυλής διατοµής, 
ελάχιστης διαµέτρου 2,4εκ., είτε τετραγωνικής διατοµής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. 
Το καπάκι θα είναι κυκλικού σχήµατος, κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. 
µε επένδυση οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει 
στρογγυλεµένες ακµές και ειδικά επεξεργασµένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη 
αντοχή. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή 
του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα µπορεί 
να εξυπηρετεί 6 νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάµετρος 120εκ και ύψος 55εκ. 

6 
Καρεκλάκι 
νηπίων (φαγητού 
ή εργασίας) 

Κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς Α' ποιότητος. 
Λουστραρισµένο σε φυσικό χρώµα ο σκελετός και σε ζωηρά χρώµατα (επιλογής της 
υπηρεσίας) το κάθισµα και η πλάτη. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατοµής. Η 
σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε πέντε µορσαριστες τραβέρσες ορθογωνικής 
διατοµής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα και η πλάτη θα είναι ανατοµικά 
(ελαφρώς κοίλα), αποτελούµενα από κοίλες µορσαριστές πήχεις. Όλα του τα άκρα θα 
είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σηµείο του δεν θα υπάρχει 
εµφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισµα. Θα έχει υποπόδιο για την 
αναπαυτικότερη στάση των νηπίων. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλµατα θα φέρει 
φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς 
του δαπέδου. Επιθυµητό είναι επίσης, τα καρεκλάκια να έχουν τη δυνατότητα να 
στοιβάζονται καθ' ύψος. Τα χρώµατα και βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 33x35x60 
εκ. Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσµατος: 32x30 εκ. Ενδεικτικό ύψος καθίσµατος: 30 εκ. 

7 

Χαµηλή µονάδα 
αποθήκευσης µε 
πόρτες και 
κλειδαριά 

Χαµηλή µονάδα αποθήκευσης µε πόρτες και κλειδαριά µε 1 ράφι ρυθµιζόµενου ύψους. 
Με στρογγυλεµένες γωνίες από πλακάτ θαλάσσης και µελαµίνη στο χρώµα της οξιάς. 
Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα ή να συνδυαστεί µε άλλα έπιπλα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις Μ/Πλ/Υ: 100x40x45εκ. 

8 

Μονάδα 
αποθήκευσης 
εργασιών ή 
παιχνιδιών, µε 
µικρά πλαστικά 
συρτάρια 

Ξύλινη µονάδα αποθήκευσης µε πλαστικά συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι 
κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο 
φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό. Με δυνατότητα τοποθέτησης 24 
πολύχρωµων πλαστικών ρηχών συρταριών διαφόρων χρωµάτων, για την 
αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά 
(συρτάρια) θα είναι υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα ή 
σε συνδυασµό µε άλλη µικρότερη µονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυµένους τροχούς (οι δύο 
µε φρένο) για την εύκολη µετακίνησή της.  Ενδεικτικές διαστάσεις µονάδας 
αποθήκευσης: 140x47x70εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 30x43x8 εκ. ύψος. 

9 

Μονάδα 
αποθήκευσης 
εργασιών ή 
παιχνιδιών, µε 
µεγάλα πλαστικά 
συρτάρια 

Ξύλινη µονάδα αποθήκευσης µε πλαστικά συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι 
κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο MDF  µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο 
φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό. Με δυνατότητα τοποθέτησης 3 
µεσαίου µεγέθους και 3 µεγάλου µεγέθους, πολύχρωµων πλαστικών συρταριών 
διαφόρων χρωµάτων, για την αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των 
νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα 
τα άκρα θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα ή σε συνδυασµό µε άλλη µικρότερη µονάδα. Θα φέρει 4 
ενισχυµένους τροχούς (οι δύο µε φρένο) για την εύκολη µετακίνησή της.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις µονάδας αποθήκευσης: 105x47x70εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις 
µεσαίου κουτιού: 30x43x15εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις µεγάλου κουτιού: 
30x43x23 εκ. ύψος.  
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10 

Ξύλινη 
συρταριέρα 
εργασιών 24 
θέσεων 

Ξύλινη µονάδα αποθήκευσης µε ξύλινα συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι 
κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο MDF  µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο 
φυσικό χρώµα του ξύλου. Με δυνατότητα τοποθέτησης 24 χρωµατιστών ατοµικών 
συρταριών (σε έξι στήλες), για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Τα ξύλινα 
συρτάρια θα µπορούν να έχουν διακόσµηση και να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήµα για 
να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του. Τα θα συρτάρια είναι και αυτά κατασκευασµένα 
από συνθετικό ξύλο MDF  και το µοντάρισµά τους γίνεται µε οδοντωτά – µπακλαβωτά 
µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή. Τα συρτάρια αντί για πόµολο θα 
φέρουν τρυπηµένη χουφτίτσα για την ασφάλεια των παιδιών. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώµατα που 
χρησιµοποιούνται θα είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις µονάδας αποθήκευσης: 124x40x82εκ. ύψος.  

 

11 
Ξύλινη 
παιχνιδοθήκη 6 
κουτιών 

Ο σκελετός είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, 
λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς 
το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους 
οποίους τοποθετούνται ακριβώς έξι (6) µεγάλα κουτιά ενδεικτικών διαστάσεων 
40Χ47Χ25εκ. ύψος το κάθε ένα. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώµατα: πράσινο, 
κόκκινο, κίτρινο, µπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών. Τα έξι κουτιά 
θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να µην αφήνουν κενό. Η πλάτη 
του επίπλου θα εφαρµόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο µπορεί να έχει 4 
ενισχυµένες ρόδες  µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα 
τα άκρα θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
85Χ49Χ90 εκ. ύψος 

12 
Ξύλινη ραφιέρα 
αποθήκευσης 
χαρτονιών 

Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο 
φυσικό χρώµα του ξύλου. Περιλαµβάνει 7 ράφια (τα 6 συρταρωτά) για την αποθήκευση 
χαρτονιών. Τα συρταρωτά ράφια  θα έχουν χρωµατιστές λαβές. Όλα τα άκρα του είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα φέρει 4 ενισχυµένους τροχούς (οι δύο µε 
φρένο) για την εύκολη µετακίνησή της. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 78Χ60Χ87εκ. ύψος. 

13 
∆ιάφορες ξύλινες 
µονάδες 
αποθήκευσης 

Μονάδες αποθήκευσης αποτελούµενες από συρτάρια, ανοιχτές ραφιέρες, κλειστές 
ντουλάπες µε κλειδαριές ή συνδυασµούς αυτών, κατασκευασµένες από συνθετικό 
ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένες στο φυσικό χρώµα του ξύλου και 
βαµµένες τοπικά σε χρώµατα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα τους θα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά. Οι µονάδες αποθήκευσης θα φέρουν 
κατάλληλες εγκοπές (χούφτες) αντί για πόµολα, για µεγαλύτερη ασφάλεια των 
παιδιών. Ενδεικτικό βάθος µονάδων: 45 εκ.  

14 
Κρεµάστρα 
ρούχων 

Κρεµάστρα 10 θέσεων. Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση 
οξιάς. Με σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Θα είναι βαµµένη µε ζωηρά-φωτεινά 
χρώµατα και λουστραρισµένη. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν 
θα είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεµαστάρια θα είναι 
διπλά, µεταλλικά και µεγάλης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x35 εκ. 

15 Παπουτσοθήκη 
Παπουτσοθήκη τοίχου, κρεµαστή, µορφής πανό, 9 θέσεων (µε 9 θήκες). Από νάιλον 
πανί που πλένεται µε σφουγγάρι. Σε χρώµατα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 85x85 εκ. 

16 
Σκαµπό 
Ενηλίκων 

Σκαµπό ενηλίκων για χρήση στον χώρο της κουζίνας. Κατασκευή εξ, ολοκλήρου από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς, µε κάθισµα ανατοµικό και σκελετό ορθογωνικής διατοµής. Η 
σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε έξι µορσαριστες τραβέρσες για απεριόριστη 
αντοχή. Όλες οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες.  Σε κανένα σηµείο του δεν θα υπάρχει 
εµφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισµα. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλµατα 
θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και την αποφυγή 
φθοράς του δαπέδου. Θα είναι λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα. Τα βερνίκια που 
θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά.  

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 38 X 38εκ., ύψος καθίσµατος: 60εκ. . 
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ΟΜΑ∆Α Β: ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης) 

 

1 
Προστατευτικό 
κάλυµµα για 
στρώµα  

Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυµµα, κατάλληλο για το παιδικό στρώµα, 100% 
βαµβακερό από τη µια πλευρά και µε φίλµ πολυουρεθάνης από την άλλη, ώστε να είναι 
πολύ απορροφητικό και απόλυτα αδιάβροχο. Θα πλένεται στο πλυντήριο σε υψηλή 
θερµοκρασία (τουλάχιστον 60°C), για καλύτερη προστασία από τα ακάρεα. Σε διάσταση 
κατάλληλη για το στρώµα. 

2 
Σετ σεντόνια 
νηπίων 

Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, ενδεικτικής διάστασης 100x170 εκ., από 100% 
βαµβακερό ύφασµα. 

3 
Σετ σεντόνια 
νηπίων για 
ραντζάκι  

Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, από 100% βαµβακερό ύφασµα, όπου το 
κατωσέντονο θα έχει λαστιχάκια στις γωνίες, ώστε να εφαρµόζει σταθερά στο ραντζάκι. 
Σε διάσταση κατάλληλη ώστε να ταιριάζουν στο ραντζάκι. 

4 Κουβέρτα πικέ  Κουβέρτα βαµβακερή σε διάφορα χρώµατα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x160εκ.  

5 
Κουβέρτα 
ακρυλική 

Κουβέρτα ακρυλική, σε χρώµατα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
110x160 εκ.  

6 Πάπλωµα 

Πάπλωµα πλενόµενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για κρεβάτι νηπίων,  σχεδίου επιλογής 
της Υπηρεσίας αποτυπωµένο στο εξωτερικό του, 100% βαµβακερό ύφασµα υψηλής 
ποιότητας. Οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγµένο 
από επιβλαβείς ουσίες που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, 
ιδιαίτερα βρεφών και νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x140 εκ. 

7 Παπλωµατοθήκη  
Από 100% βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας. Ενδεικτικές διαστάσεις 
παπλωµατοθήκης: 110x140 εκ.  

8 
Πετσέτα µικρή 
(χεριών) 

Πετσέτα βαµβακερή 100%, µαλακή, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε 
διάφορα ανεξίτηλα χρώµατα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x50εκ. 

9 
Πετσέτα µεγάλη 
(σώµατος) 

Πετσέτα βαµβακερή 100%, µαλακή, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε 
διάφορα ανεξίτηλα χρώµατα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50x70εκ. 

10 Πετσέτα κουζίνας  
Πετσέτα βαµβακερή 100%, µαλακή, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 50 Χ70εκ. 

11 Ποδιά κουζίνας 

Ποδιά κουζίνας από βαµβακερό ύφασµα τύπου καµπαρντίνας, µε µπούστο, πλενόµενη 
στο πλυντήριο, ενδεικτικών διαστάσεων 80X60εκ. 

 

12 Σκούφος µάγειρα  

Σκούφος µαγείρων από 100% βαµβάκι, λευκού χρώµατος διαφόρων µεγεθών ή που θα 
µπορούν να ανοιγοκλείνουν µε κούµπωµα τύπου βέλκρο (σκρατς). 

 

13 Σαλιάρα Σαλιάρα βαµβακερή µε δέσιµο τύπου βέλκρο (σκρατς). Ενδεικτική διάσταση: 27x40εκ. 

14 
Μαξιλάρι 
δαπέδου 

Μαξιλάρι δαπέδου τετράγωνο. Θα είναι δίχρωµο, µε χρώµατα επιλογής της υπηρεσίας. 
Κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, µε κάλυµµα από ύφασµα ή 
δερµατίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Το κάλυµµα θα µπορεί εύκολα να αφαιρείται 
και να πλένεται. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30x7 εκ.  

15 
Κουρτίνα 
συσκότισης 

Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο ύφασµα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής, 
πλενόµενο, σε χρώµα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραµµένη σύµφωνα µε τις 
ενδεικτικές διαστάσεις 5,00µΧ2,40µ, για την µπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων.  
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16 
Κουρτίνα 
διακοσµητική 

Κουρτίνα διακοσµητική από βραδύκαυστο ύφασµα σε χρώµα και σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. Ραµµένη σύµφωνα µε τις ενδεικτικές διαστάσεις 6,00µΧ2,40µ, για την 
µπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. 

 

17 

Κουρτινόβεργα 
διπλή µεταλλική 
µε στήριξη 
βαρέως τύπου 

 

Κουρτινόβεργα διπλή µεταλλική, ανοξείδωτη, µε στηρίξεις βαρέως τύπου, µήκους 
περίπου 4,10µ, για την µπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. 
Συµπεριλαµβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά και 
εξαρτήµατα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση. 

 

   

   

ΟΜΑ∆Α Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισµού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη 
χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήµατα καλλιτεχνίας) 

 

1 
Πλαστικό σετ 
κουζίνας 

Γωνιά κουζίνας, κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας. Θα 
περιλαµβάνει ενδεικτικά: φούρνο µικροκυµάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο 
πιάτων, νεροχύτη, τηλέφωνο, πλυντήριο, στεγνωτήριο και σίδερο. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 115x43x115 εκ. 

2 
Πλαστικό σετ 
τροφίµων 

Σετ τροφίµων σε φυσικό µέγεθος, επιλογής της υπηρεσίας (π.χ. διάφορα ψάρια, ή 
κρεατικά ή ψωµάκια ή τυριά ή γλυκίσµατα κ.λ.π.). Θα είναι κατασκευασµένα από 
πλαστικό υλικό, µη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

3 
Πλαστικός 
πάγκος 
κατασκευών 

Πάγκος κατασκευών από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα 
περιλαµβάνει πλήρη σειρά εργαλείων & εξαρτηµάτων. Ενδεικτικό ύψος: 100 εκ. 

4 
Ξύλινο, µικρό 
µανάβικο 

Μικρό µανάβικο, κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς και 
λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Θα έχει 2-3 
κεκλιµένα ράφια, στα οποία θα χωράνε τουλάχιστον 4 καφάσια. Θα έχει επίσης ένα ράφι 
συναλλαγών. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη 
τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70x55x125 εκ. ύψος. Ο εξοπλισµός δεν θα 
περιλαµβάνεται. 

5 
Ξύλινο καφάσι µε 
πλαστικά φρούτα 

Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του 
ξύλου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαµβάνει ποικιλία φρούτων σε 
φυσικό µέγεθος, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεµάχια). 

6 
Ξύλινο καφάσι µε 
πλαστικά 
λαχανικά 

Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του 
ξύλου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαµβάνει ποικιλία λαχανικών σε 
φυσικό µέγεθος, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεµάχια). 

7 
Κουκλοθέατρο 
ξύλινο 

Επίπεδο κουκλοθέατρο κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, 
λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στην όψη 
θα φέρει χαραγµένη διακόσµηση, π.χ. σύννεφα, µελισσάκια, ήλιο, λουλούδια κ.λ.π. Η 
οθόνη-σκηνή θα έχει σχήµα κυψέλης και θα φέρει κουρτινάκι. Θα στηρίζεται σε δύο 
ξύλινα κάθετα στηρίγµατα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα 
νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x50x120 εκ. ύψος. 

8 
Κούκλες 
κουκλοθέατρου 

∆ιάφορες κούκλες κουκλοθέατρου (φιγούρες ανθρώπων, ζώων κ.λπ.) 

9 Κούκλες 
Κούκλες από διάφορες φυλές (π.χ. Αφρικανός, Αφρικάνα, Ασιάτης, Ασιάτισσα, 
Ευρωπαίος, Ευρωπαία, Ινδιάνοι κ.λπ.) 
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10 Παιχνίδια νηπίων 
Παιχνίδια διαφόρων δραστηριοτήτων, κατάλληλα για νήπια (κουκλάκια, αυτοκινητάκια, 
τουβλάκια, παζλ κ.λπ.) 

11 
Πίνακας 
µουσικών 
οργάνων 

Πίνακας για τοποθέτηση µουσικών οργάνων. Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι 
κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του 
ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο πίνακας θα 
αποτελείται από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο θα κρέµονται µε ειδικά µεταλλικά 
γαντζάκια τα µουσικά όργανα. Θα περιλαµβάνει τους γάντζους και πλήρες σετ 18 
µουσικών οργάνων: µεταλλόφωνο, ντέφι, ταµπουρίνο, 2 ζεύγη µαράκες, 2 ζεύγη 
καστανιέτες, 2 καστανιέτες µε λαβή, ζεύγος κύµβαλα µεγάλα, ζεύγος κύµβαλα 
δακτύλων, κύµβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερµάτινα µε λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, 
µουσικό κρόταλο και τρίγωνο. Ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα: 80x60 εκ. 

12 
Πίνακας 
µαγνητικός και 
µαρκαδόρου 

Πίνακας µαγνητικός και µαρκαδόρου, ενδεικτικής διάστασης 120x90εκ. Το πλαίσιο του 
πίνακα θα είναι από αλουµίνιο και θα διαθέτει 2 µεταλλικά γαντζάκια για να µπορεί να 
κρεµαστεί στο τοίχο. Θα υπάρχει επίσης ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση των 
µαρκαδόρων. 

13 
Πίνακας 
ανάρτησης 
εργασιών 

Πίνακας για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών. Το πλαίσιο θα είναι από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς και το ταµπλό από ινσουλάιτ επενδεδυµένο µε τσόχα ή άλλο ύφασµα, 
σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. πράσινο, µπλε ή κόκκινο). Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 150x120 εκ. 

14 
Ράγα ανάρτησης 
εργασιών 

Ράγα από φελλό, για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών (µε χρήση των ειδικών 
καρφιτσών µε το πλαστικό κεφάλι). Ενδεικτικές διαστάσεις:100x10 εκ. Πάχος περί τα 2 
εκ. 

15 

Αφρώδες 
πλακάκι   
δαπέδου 

 

Χρωµατιστά τεµάχια αφρώδους πλάκας δαπέδου, υψηλής ποιότητας αφρού κλειστής 
κυψέλης, µη τοξικού, συµβατό µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN 71. Ενδεικτικές ελάχιστες 
διαστάσεις: 32Χ32εκ. Πάχος περί τα 12 χιλ. 

   

ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων) 

∆. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 Γραφείο 

Γραφείο από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης µε φιλµ 2χιλ. περιµετρικά, σε χρώµα 
επιλογής της υπηρεσίας (οξιά ή κερασιά). Η επιφάνεια εργασίας θα έχει πάχος 2,5 εκ. 
και οι ακµές της θα είναι στρογγυλεµένες.  Με µεταλλικά πόδια χρώµατος ασηµί. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 140x80x72 εκ. µε πάχος επιφανείας γραφείου περί τα 25 χιλ. 

2 
Συρταριέρα 
γραφείου 

Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, µε 4 συρτάρια, κατασκευασµένη από µοριοσανίδα 
υψηλής συµπιέσεως, επενδεδυµένη µε φιλµ µελαµίνης. Οι επιφάνειες της συρταριέρας 
θα είναι ειδικά επεξεργασµένες, για να µη διαβρώνονται από το πλύσιµο και να µη 
χαράζονται κατά τη χρήση. Οι µετώπες των συρταριών θα φέρουν πόµολα ανατοµικού 
σχήµατος και η κίνηση τους θα γίνεται µε αθόρυβους µηχανισµούς κύλισης. Θα υπάρχει 
κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα κλειδώνει όλα µαζί τα συρτάρια. Το πρώτο συρτάρι της 
συρταριέρας θα φέρει πλαστική µολυβοθήκη, µε διάφορες θήκες (κοιλότητες) για την 
τοποθέτηση µικροαντικειµένων, ενσωµατωµένη στο εσωτερικό του κασώµατος. Στη 
βάση θα φέρει τέσσερις (4) εµφανείς τροχούς ασφαλείας, µε ικανότητα κίνησης καθ’ 
όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x60x60 cm ύψος 

3 
Κάθισµα 
εργασίας 
τροχήλατο  

Κάθισµα ρυθµιζόµενο, περιστροφικό, ανατοµικό, µε χωριστή ρυθµιζόµενη (ως προς το 
ύψος) πλάτη. Βάση µε ενισχυµένο πλαστικό πέντε (5) ακτινών µε ασφαλείς 
περιστροφικούς τροχούς. Κάθισµα και πλάτη από ενισχυµένο πλαστικό επενδεδυµένο 
µε αφρώδες υλικό αρίστης ποιότητας µε ταπετσαρία από ύφασµα χρώµατος επιλογής 
της Υπηρεσίας. Μηχανισµοί ανύψωσης (αµορτισέρ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Χωρίς 
µπράτσα. Ενδεικτικές διαστάσεις: Συνολικό ύψος 70-80 εκ., Ύψος έδρας (κάθισµα) 40-
50 εκ., Πλάτος και βάθος καθίσµατος περί τα 40 εκ., Ύψος πλάτης ρυθµιζόµενο 55-75 
εκ.  
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4 
Κάθισµα 
συνεργάτη ή 
επισκέπτη 

Κάθισµα πολλαπλών χρήσεων, µε ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, χωρίς 
µπράτσα. Αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούµενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσµατος 
είναι µεταλλικός και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή. Τα 4 πόδια του καθίσµατος είναι 
από χαλυβδοσωλήνα διατοµής περίπου Φ 25 και πάχους 1,5 χιλ. Τα στοιχεία της έδρας 
και της πλάτης είναι κατασκευασµένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωµένα για 
µεγάλη αντοχή και διαµορφωµένα µε ανατοµικές καµπύλες. Έδρα και πλάτη 
καλύπτονται από πλαστικά κελύφη µε τέλεια εφαρµογή και από αφρώδες υλικό υψηλής 
πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 2,5 εκ., ειδικά διαµορφωµένο στην ανατοµία του 
ανθρώπινου σώµατος και επενδύονται µε δερµατίνη ή ύφασµα υψηλής ποιότητας που 
πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και τριβής. Στα σηµεία επαφής 
µε το έδαφος το κάθισµα θα φέρει πλαστικά πέλµατα για την προστασία του δαπέδου. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτη 50x35 εκ., έδρα 50x45 εκ., ύψος έδρας 43 εκ. 

5 Βιβλιοθήκη 

Βιβλιοθήκη µε ράφια και ξύλινες πόρτες στο κάτω µέρος της. Από µοριοσανίδα µε 
επένδυση µελαµίνης. Στο κάτω µέρος έχει 2 πόρτες, ενώ στο επάνω µόνο ράφια (3 
ράφια). Σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. δρυς). Ενδεικτικές διαστάσεις: 
90x45x195 εκ. Πάχος πλαϊνών και ραφιών( ελάχιστο) 18χιλ. 

 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV: 30000000-9 (Μηχανήµατα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισµός και προµήθειες εκτός από έπιπλα 
και πακέτα λογισµικών) 

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 Η/Υ 

Desktop PC µε επεξεργαστή 3.40 GHz πολλαπλών πυρήνων, µνήµη Ram 4 GB, κάρτα 
γραφικών Intel HD Graphics ή αντίστοιχη, σκληρός δίσκος 500 GB, λειτουργικό 
Windows 8.1µε πρόγραµµα κειµενογράφου (WORD) και  υπολογιστικού  φύλλου  
(EXCEL) Microsoft Set Office Home & Business 32/64bit Greek OEM καθώς επίσης και 
σύστηµα προστασίας έναντι ιών Eset Smart Security 

2 Οθόνη Η/Υ 

Οθόνη 20’’, τεχνολογίας LCD LED, µε ανάλυση τουλάχιστον 1600x900 και µικρή 
κατανάλωση ενέργειας. Θα διαθέτει µεγάλη επιφάνεια εργασίας, µε λειτουργία Flicker 
Safe, έτσι ώστε το τρεµόπαιγµα της εικόνας να µειώνεται κατά το δυνατόν στο µηδέν, 
για ελαχιστοποίηση της κούρασης ακόµα και µετά από πολύωρη εργασία, και µε εύκολη 
ρύθµιση της φωτεινότητας της, για άνετο διάβασµα. 

3 
Εκτυπωτής 
έγχρωµος 

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser µε υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης (άνω των 15 σελ./λεπτό 
για ασπρόµαυρες εκτυπώσεις και άνω των 3 σελ./λεπτό για έγχρωµες) και υψηλή 
ποιότητα εκτύπωσης, τουλάχιστον 1.200 dpi (ανάλυση 600x600 dpi). Θα είναι απλός 
στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση, µε αναλώσιµα που αντικαθίστανται 
εύκολα. Θα είναι µικρών διαστάσεων, ώστε να εξοικονοµεί πολύτιµο χώρο στο γραφείο. 

4 Συσκευή FAX 
Συσκευή Fax, τεχνολογίας Laser. Με δυνατότητα αναπαραγωγής αντιγράφων, υψηλή 
ποιότητα εκτύπωσης, υψηλή ταχύτητα µεταβίβασης (λιγότερο από 5 sec/σελίδα) και 
µνήµη εγγράφων τουλάχιστον 100 σελ. 

5 
Φωτοτυπικό 
µηχάνηµα 

Έγχρωµο επιδαπέδιο φωτοτυπικό µηχάνηµα µε δυνατότητα ταχύτητας παραγωγής 
αντιγράφων τουλάχιστον 20 αντίγραφα ανά λεπτό (στο ασπρόµαυρο) και για µεγέθη 
χαρτιού Α3, Α4, Β4, Α5, Α6. Θα διαθέτει 1 κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού χωρητικότητας 
περί των 250 φύλλων. 

6 
Τηλεφωνική 
συσκευή ασύρµατη 

Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή, φωτιζόµενης οθόνης. Να διαθέτει εµβέλεια σε ανοιχτό 
χώρο 300µ και σε κλειστό χώρο 50µ. και να έχει δυνατότητα λειτουργίας µειωµένης 
ακτινοβολίας (ECO). Να διαθέτει Ελληνικό µενού και δυνατότητα αποθήκευσης 
τηλεφωνικού κατάλογου τουλάχιστον 100 επαφών. Να υποστηρίζει αναγνώριση 
κλήσεων, µε κατάλογο τουλάχιστον 40 εισερχοµένων κλήσεων. Να διαθέτει επίσης τα 
εξής χαρακτηριστικά: καταγραφή διάρκειας της κλήσης, ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας, 
δυνατότητα επανάκλησης 10 τελευταίων αριθµών, δυνατότητα εντοπισµού της 
συσκευής, ανοιχτή ακρόαση, δυνατότητα γραπτών µηνυµάτων (sms), 10 επιλογές ήχου 
κλήσεων, ρύθµιση έντασης του ήχου, ένδειξη φόρτισης µπαταρίας. Ο χρόνος αναµονής 
να είναι τουλάχιστον 160 ώρες και ο χρόνος οµιλίας τουλάχιστον µέχρι 10 ώρες.  
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7 
Τηλεφωνική 
συσκευή ενσύρµατη 

Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με φωτιζόμενη οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. 
Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντα, ανοιχτή συνομιλία, Ελληνικό μενού, 

λίστα τουλάχιστον 30 αναπάντητων κλήσεων, τουλάχιστον 30 μνήμες ταχείας κλήσης, 

τουλάχιστον 20 μνήμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση, επιλογέα κουδουνισμού, 
ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου, ηλεκτρονική αναμονή, 

πλήκτρο πλοήγησης, κλείδωμα πληκτρολογίου, φραγή κλήσεων, λυχνία ένδειξης 

κουδουνισμού. Για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. Δυνατότητα λειτουργίας σε 
διακοπή ρεύματος. 

8 
Συσκευή  
ενδοεπικοινωνίας 
ασύρµατη 

Ασύρµατη συσκευή  µε αµφίδροµη επικοινωνία ήχου, για την επικοινωνία των 
εργαζόµενων στο χώρο της κουζίνας στο Α’ επίπεδο µε το υπόλοιπο προσωπικό του 
Παιδικού Σταθµού. Συχνότητα τουλάχιστον 1,8GHz. Εµβέλεια µέχρι 50 µ. εσωτερικά και 
300µ. εξωτερικά. Ένδειξη led λειτουργίας και χρήσης, έλεγχος έντασης φωνής, ποµπός 
µε τροφοδοτικό, δέκτης µε τροφοδοτικό ή µπαταρίες. 

   

   

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας) 

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Έγχρωµος δέκτης τηλεόρασης, που θα πρέπει να είναι καινούργιος, στιβαρής 
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστος. Επί πλέον, θα πρέπει να 
είναι νέο µοντέλο και η κατασκευή – εµπορική του διάθεση να είναι εντός των 
τελευταίων 12 µηνών από την δηµοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Η συσκευή θα 
είναι κατασκευασµένη και θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε, θα είναι 
δε εφοδιασµένη µε το σήµα CE και θα συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο µοντέλο. Τεχνικές απαιτήσεις: • Οθόνη τουλάχιστον 
42'' ιντσών και κατά µέγιστο 50”, τύπου LED µε αναλογία εικόνας 16:9 • Ενεργειακή 
κλάση τουλάχιστον Α+ • Ανάλυση εικόνας Full HD • Συχνότητα σάρωσης εικόνας 
τουλάχιστον 500 Hz • Θα υποστηρίζει Smart-TV • ∆υνατότητα κλειδώµατος για τα 
παιδιά • Ισχύς ηχείων τουλάχιστον 20 Watt • Συνδέσεις & θύρες, τουλάχιστον: 3 x 
HDMI, Scart (Full), 3 x USB 2.0, RF In, Composite In (CVBS + Audio), Component In 
(Y,Pb,Pr + Audio), Ψηφιακή έξοδος ήχου, LAN, Έξοδος ακουστικών, WiDi • Εύχρηστο 
menu λειτουργίας και TELETEXT • Ενσωµατωµένο Wi-Fi •  Ενσωµατωµένος ψηφιακός 
αποκωδικοποιητής 

1 ∆έκτης Τηλεόρασης 

 • Ελληνικό µενού (ρυθµίσεων – λειτουργίας) • Κάθε µηχάνηµα θα συνοδεύεται από 
εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, που θα περιέχει πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης. Θα 
παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας µε τον προσφερόµενο χρόνο ισχύος 
της (τουλάχιστον 2 ετών). Επί πλέον θα διατίθεται οδηγός γρήγορης εκκίνησης και 
βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στη 
σύνδεση και χρήση της συσκευής. 

2 BLU-RAY PLAYER 

Η συσκευή πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι 
νέο µοντέλο και η κατασκευή – εµπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 
µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να έχει δυνατότητα 
αναπαραγωγής Blu-Ray disc, DVD, µουσικής (MP3, CD), φωτογραφιών, διαδικτυακού 
περιεχοµένου. Να διαθέτει εύχρηστο µενού λειτουργίας-πλοήγησης. Οι ελάχιστες 
τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί είναι οι ακόλουθες: • Μορφή δίσκων: Blu-ray, 
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, CD DA/CD-R/CD-RW • Συνδέσεις: Έξοδος HDMI, 
έξοδος ήχου, είσοδος USB, σύνδεση Ethernet • Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρουσίαση 
φωτογραφιών µε µουσική. Κλείδωµα για τα παιδιά. • Εγγύηση κατασκευαστή: 
τουλάχιστον 1 έτος 
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3 
Φορητό Ράδιο-CD 
PLAYER 

Φορητό ράδιο-CD.  Θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας 
και καλαίσθητης εµφάνισης, να είναι STEREO και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει 
χειρολαβή µεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήµα C.E και η κατασκευή – εµπορική του 
διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 µηνών από την δηµοσίευση της παρούσης 
διακήρυξης. Να πληροί τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές: • Ενσωµατωµένα ηχεία 
ελάχιστης ισχύος 2 x 1 Watt • Θύρα USB • Αναπαραγωγή CD-R, CD-RW, MP3 • 
∆υνατότητα εγγραφής MP3 • Ψηφιακό ραδιόφωνο µε δέκτη FM / AM • Αυτόµατη 
ανίχνευση σταθµών • Μνήµες σταθµών: τουλάχιστον 15 • Λειτουργία µε µπαταρία ή 
ρεύµα • Βάρος: µέγιστο 2,5 κιλά • Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος 

   

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

CPV: 43325000-7 (Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής χαράς) 

Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1 
Πλαστική 
τραµπάλα, ατοµική, 
για µικρά παιδιά 

Πλαστική (ατοµική) τραµπάλα σε σχήµα αλόγου ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή 
ισοδύναµου, σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Το κάθισµα της θα διαθέτει ψηλή 
πλάτη και φαρδιά βάση, σχεδιασµένη ειδικά για απόλυτη ασφάλεια των παιδιών. 
Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 µηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 
(90x75x60) εκ.  

2 

Πλαστική 
τραµπάλα, 3 
θέσεων, για 
µεγαλύτερα παιδιά 

Πλαστική τραµπάλα σε σχήµα µεγάλου ζώου (π.χ. φάλαινα, κροκόδειλος, σκυλάκι, 
δράκος κ.λ.π.), ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή Dantoy ή ισοδύναµου. Θα έχει µεγάλο 
µήκος, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Θα είναι 
κατάλληλη τόσο για εσωτερική, όσο και για υπαίθρια χρήση. Με σταθερή βάση, άνετα 
καθίσµατα και µεγάλες χειρολαβές, που θα  εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό 
παιχνίδι. Θα καθαρίζεται εύκολα µε σαπούνι και νερό. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 1.5-
5 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x43x36) εκ. 

3 
Πλαστική 
τσουλήθρα, Μικρή 

Μικρή πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης αποθήκευσης, ενδεικτικού τύπου Little 
Tikes ή ισοδύναµου. Θα είναι κατάλληλη για εξωτερική αλλά και εσωτερική χρήση, 
ιδιαίτερα σταθερή, κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό, σε όµορφα φωτεινά 
χρώµατα και θα διαθέτει αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές. Κατάλληλη για 
παιδιά ηλικίας 12-36 µηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (120x50x70) εκ. 

4 
Πλαστική 
τσουλήθρα, Μεγάλη 

Μεγάλη πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης αποθήκευσης, κατάλληλη τόσο για 
εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Θα έχει µήκος διαδροµής ολίσθησης περί τα 
160 cm. Θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας συµπαγές πλαστικό, που θα 
µένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η σκάλα θα έχει ειδικά 
σχεδιασµένα, φαρδιά σκαλοπάτια και µεγάλη βάση για σταθερότητα και ασφάλεια. Η 
τσουλήθρα θα ξεκλειδώνει και θα διπλώνει για ευκολία και οικονοµία χώρου στην 
αποθήκευση. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 
(170x100x100) εκ. 

5 
Τούνελ Παιχνιδιού 
– Αναρριχητής 

Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού µε αναρρίχηση, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή 
ισοδύναµου, σε σχήµα Igloo. Θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικούς αλλά και 
εξωτερικούς χώρους. Θα διαθέτει διαφόρων µεγεθών τρύπες για εύκολες ή 
δυσκολότερες αναρριχήσεις. Τα παιδιά θα µπορούν να χρησιµοποιούν το εσωτερικό 
του ως χώρο παιχνιδιού. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 2 ετών +. Ενδεικτικές διαστάσεις 
(ΜxΠxΥ): (105x70x50) εκ. 

6 

Τούνελ παιχνιδιού 
«Χαρούµενη 
Κάµπια» (βασικό 
σετ) 

Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού, εξωτερικού χώρου, σε µορφή κάµπιας, µε σώµα που θα 
µπορεί να διαµορφωθεί µε διάφορες κλίσεις. Κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό, 
ώστε τα παδιά να µπορούν µε ασφάλεια να σκαρφαλώνουν ακόµα και στην οροφή του. 
Θα αποτελείται από τµήµατα διαφορετικού χρώµατος, τα οποία θα συναρµολογούνται 
µε ευκολία, προσδίδοντας στο τούνελ διάφορα σχήµατα. Το βασικό σετ θα αποτελείται 
από το πρόσωπο, από 4 σπονδύλους και ουρά και θα έχει δυνατότητα επέκτασης µε 
προσθήκη σπονδύλων. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών +. Ενδεικτικές διαστάσεις 
(ΜxΠxΥ): (220x100x110) εκ. 
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7 
Πλαστικό σπιτάκι µε 
κήπο 

Πλαστικό παιδικό σπιτάκι µε κήπο, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναµου. Θα 
είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας συµπαγές πλαστικό, που θα µένει 
αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα αποτελεί ένα αξιαγάπητο σπιτάκι 
παιχνιδιού, στο οποίο τα παιδιά θα µπορούν να ασχοληθούν µε δραστηριότητες όπως 
το να «επιδιορθώσουν» τον φράχτη του µε τα εργαλεία (σφυρί, κατσαβίδι, κλειδί) που 
περιλαµβάνονται, να φυτέψουν και να µεγαλώσουν, φροντίζοντας τα, τα δικά τους 
λουλούδια στα πραγµατικά παρτεράκια που διαθέτει όπως επίσης και να µαγειρέψουν 
το γεύµα τους στη πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα του. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 18 
µηνών+. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (200x100x135) εκ. 

8 
Πλαστικό σπιτάκι 
καλύβα πικ-νικ 

Πλαστικό παιδικό σπιτάκι σε µορφή ορεινής καλύβας, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή 
ισοδύναµου, το οποίο θα αποτελεί ιδανικό µέρος και για πικ-νικ. Θα είναι 
κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας συµπαγές πλαστικό, που θα µένει αναλλοίωτο 
κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα περιλαµβάνει τραπεζάκι πικ-νικ, δύο 
πάγκους, καθίσµατα, πολλά αξεσουάρ (τρόφιµα, σερβίτσια κ.λ.π.), ηλεκτρονικό 
κουδούνι µε πολλούς ήχους, κεραµωτή σκεπή µε σοφίτα, µεγάλα παράθυρα και πόρτα 
τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του θα είναι εξοπλισµένο µε κουζίνα, νεροχύτη, ντουλάπια 
και τζάκι. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (160x95x120) εκ. 

9 
∆άπεδο ασφαλείας 
εξωτερικού χώρου 

Ελαστικά, αντικραδασµικά, αντιολισθητικά, πλακίδια ασφαλείας δαπέδου, µη τοξικά, 
πάχους 40 χιλ.. Θα είναι κατασκευασµένα από ανακυκλωµένους κόκκους ελαστικού 
καουτσούκ και  κόλλα πολυουρεθάνης, χρώµατος πράσινου κυπαρισσί ή κεραµιδί. Θα 
είναι υδατοδιαπερατό, µε αυλακώσεις στο υπόστρωµα για την αποστράγγιση των 
νερών. Θα συναρµολογούνται µε πλαστικούς πύρους. Το δάπεδο θα είναι 
πιστοποιηµενο για ακίνδυνη πτώση από ύψος 1,50 µ. Πιστοποιήσεις: Τα ελαστικά 
πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 1177: ∆άπεδα 
παιχνιδότοπων µε απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι 
δοκιµής από αναγνωρισµένο φορέα µε έγγραφη πιστοποίηση. Η εταιρεία που θα 
τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση εφαρµογής, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, σύµφωνα µε το ISO 9001. Επίσης, ο τάπητας θα 
ελεγχθεί από αρµόδιο φορέα ελέγχου πιστοποίησης µετά την τοποθέτηση του, ότι 
ικανοποιεί την συγκεκριµένη απαίτηση. Θα τοποθετηθούν επί καλά ισοπεδωµένου 
χώµατος στον υπαίθριο χώρο του Παιδικού Σταθµού, συνολικού εµβαδού περίπου 
200τµ. Ενδεικτικές διαστάσεις πλακιδίων: 50Χ50εκ.  

10 
Συνθετικός 
χλοοτάπητας 

Συνθετικός χλοοτάπητας πράσινου χρώµατος, κατάλληλος για τη διαµόρφωση 
εξωτερικών χώρων παιδικών σταθµών. Θα είναι απόλυτα ασφαλής και υποαλλεργικός, 
µε ύψος πέλους τουλάχιστον 25χιλ. Θα είναι ανθεκτικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες, 
µε εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Θα έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση. Θα 
αποτελείται από συνδυασµό πράσινης µονόκλωνης ίνας πολυαιθυλενίου και σγουρής 
ίνας πολυπροπυλενίου.  Υπόστρωµα από λάτεξ µε τρύπες αποστράγγισης. Σε ρολό 
πλάτους 4µ. (Περιλαµβάνεται η απαιτούµενη συγκολλητική ταινία και η κόλλα). 

11 Ξύλινη περίφραξη  

Ξύλινη περίφραξη που θα συντίθεται από µεταλλικά πλαίσια αποτελούµενα από δύο 
κατακόρυφες µεταλλικές ενισχυµένες στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις 
διατοµής: 35Χ35χιλ) και δύο παράλληλες µεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις 
διατοµής: 30Χ30χιλ). Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα βιδώνονται 
ανά διαστήµατα µέχρι 8εκ. κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 
12,5εκ. πλάτος, 2,5 εκ. πάχος και 90 εκ. ύψος. Το συνολικό ύψος της περίφραξης µετά 
την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο. Οι κατακόρυφες µεταλλικές 
ενισχυµένες στράντζες, σε απόσταση ανά 1,50 µέτρο περίπου, θα θεµελιώνονται στο 
έδαφος σε τσιµεντένιες βάσεις. Η θεµελίωση της περίφραξης στο έδαφος δεν θα 
προεξέχει, ώστε να µην αποτελεί σηµείο που µπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή να 
τραυµατιστεί. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαµµένα µε χαρούµενα χρώµατα που θα 
εναλλάσσονται µεταξύ τους. Όλες οι βίδες στήριξης των ξύλινων στοιχείων θα 
καλύπτονται από στρογγυλεµένα, πλαστικά προστατευτικά. 

Η κατασκευή της περίφραξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την αποφυγή 
κινδύνου παγίδευσης και τραυµατισµού κάποιου µέρους του σώµατος, ή παγίδευσης 
ρούχου. ∆εν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα ξύλινα στοιχεία θα 
κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού κύκλου, επεξεργασµένη, σύµφωνα µε το ΕΝ 351, 
που θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις πλευρές ώστε να µην αφήνει 
ακίδες στην επιφάνειά της και όλες οι ακµές να είναι στρογγυλεµένες. Όλα τα µεταλλικά 
στοιχεία και οι σύνδεσµοι, θα είναι γαλβανισµένα, για την προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες και από τη διάβρωση, έτσι ώστε να µην απαιτείται συντήρηση, πετυχαίνοντας 
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µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο χρόνο. Στο επάνω µέρος των µεταλλικών 
ενισχυµένων γαλβανιζέ στραντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι αντίστοιχων 
διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη 
θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα περιέχουν 
µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή 
για τα παιδιά.  

Η προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών και της 
απαραίτητης εργασίας για την σταθερότητα και ασφάλεια της κατασκευής. 

Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών 

 

12 
Πόρτα ξύλινης 
περίφραξης  

Η  πόρτα της περίφραξης  θα αποτελείται από δύο κατακόρυφες µεταλλικές ενισχυµένες 
στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις διατοµής: 35Χ35χιλ) και δύο παράλληλες 
µεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις διατοµής: 30Χ30χιλ) που θα σχηµατίζουν 
ένα σταθερό πλαίσιο. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα 
τοποθετούνται κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 
2,5 εκ. πάχος  και 90 εκ. ύψος  και σε διαστήµατα µέχρι 8εκ. µεταξύ τους.  

Η πόρτα θα στερεώνεται σε δύο ανεξάρτητες κολώνες από ενισχυµένη γαλβανιζε 
στράνζα (ενδεικτικών διαστάσεων 40χιλ.X 40χιλ.) µε τρεις  µεντεσέδες. Στο άλλο άκρο 
θα φέρει σύρτη για να µπορεί να ασφαλίζει. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαµµένα µε 
χαρούµενα χρώµατα που θα εναλλάσσονται µεταξύ τους. Η πόρτα δεν θα 
διαφοροποιείται σχηµατικά, χρωµατικά ή σε υλικό από την υπόλοιπη περίφραξη.  

Η κατασκευή της πόρτας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου 
παγίδευσης και τραυµατισµού κάποιου µέρους του σώµατος, ή παγίδευσης ρούχου. 
∆εν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από 
ξυλεία αρκτικού κύκλου, επεξεργασµένη, σύµφωνα µε το ΕΝ 351, που θα έχει λειανθεί 
και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις πλευρές ώστε να µην αφήνει ακίδες στην 
επιφάνειά της και όλες οι ακµές να είναι στρογγυλεµένες. Όλα τα µεταλλικά στοιχεία και 
οι σύνδεσµοι, θα είναι γαλβανισµένα, για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και 
από τη διάβρωση, έτσι ώστε να µην απαιτείται συντήρηση, πετυχαίνοντας µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και αντοχής στο χρόνο από την οξείδωση. Στο επάνω µέρος των 
µεταλλικών ενισχυµένων γαλβανιζέ στραντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι 
αντίστοιχων διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα 
ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα 
περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα ώστε να είναι κατάλληλα και 
ασφαλή για τα παιδιά. Η θεµελίωση των σταθερών κολώνων στο έδαφος δεν θα 
προεξέχει, ώστε να µην αποτελεί σηµείο που µπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή να 
τραυµατιστεί.  

Ενδεικτικές διαστάσεις της πόρτας: µήκος 100εκ. Χ ύψος 90εκ.. (Το συνολικό ύψος της 
πόρτας µετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο).  

Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών 

 

13 
Κάδος 
απορριµµάτων για 
τον κήπο 

Επίστηλος κάδος χωρητικότητας περίπου 35 λίτρων, βαµµένος µε ηλεκτροστατική 
βαφή σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος από 
διάτρητη λαµαρίνα πάχους περί τα 2 χιλ., στο κυρίως σώµα και στον πυθµένα του. Το 
κυρίως σώµα του θα είναι κυλινδρικό, ενδεικτικού ύψους 50 εκ. και διαµέτρου 32 εκ. Θα 
διαθέτει εσωτερικό κάδο από διάτρητη λαµαρίνα πάχους περίπου 1 1/2 χιλ.. ύψους 50 
εκ., διαµέτρου 30 εκ. και πυκνότερης διάτρησης. Το χείλος του θα είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένο για την εύκολη αφαίρεση του από τον εξωτερικό κάδο και τη 
συγκράτηση της σακούλας. Ο κάδος θα είναι τοποθετηµένος σε στυλίσκο στήριξης και 
το ανώτατο σηµείο του θα είναι σε ύψος περίπου 120 εκ. από το έδαφος. Η πάκτωση 
του στυλίσκου στο έδαφος θα πρέπει να γίνει µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην 
υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό. 

Ο στυλίσκος στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από κοιλοδοκό, ικανής διατοµής (π.χ. 
80x80 χιλ.) και συνολικού ύψους περί τα 130 εκ. 
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14 Παγκάκι ξύλινο 

Παγκάκι µε µεταλλικό σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 
φυσικού ξύλου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-02-
01:2009 «Καθιστικά υπαίθριων χώρων». Το κάθισµα µε την πλάτη αποτελούνται από 
έξι ξύλα διατοµής 45x100 χιλ.  περίπου, που εδράζουν πάνω στον µεταλλικό σκελετό. 
Το κάθισµα µε την πλάτη σχηµατίζει γωνία 100ο περίπου, ώστε µε την τοποθέτηση των 
ξύλων, το τελικό σχήµα του καθίσµατος να είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες δοκοί 
σχηµατίζουν το κύριο σώµα της κατασκευής καθώς βιδώνονται µε κασονόβιδες 
γαλβανιζέ και παξιµάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισµένα κενά µεταξύ τους µέχρι 
20χιλ και κατασκευάζονται από φυσική ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου Τα ξύλινα 
στοιχεία δεν θα πρέπει να έχουν αιχµηρές γωνίες, ακίδες και θα έχουν λειανθεί µε 
τρίψιµο, λείανση και στοκάρισµα. Το παγκάκι θα παραδοθεί µε επικάλυψη δύο 
στρώσεων υδατοδιαλυτού χρώµατος και οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες και δεν θα 
προεξέχουν βίδες. Τα µεταλλικά στοιχεία σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα ή 
γαλβανισµενα. Τα χαλύβδινα στοιχεία του σκελετού θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ 
µετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών και βαµµένα µε διπλή στρώση 
ηλεκτροστατικής βαφής µε ανθεκτική πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση επιλογής της 
Υπηρεσίας. Τα άκρα των χαλύβδινων σωλήνων θα σφραγίζονται µε γαλβανισµενες 
τάπες ώστε να στεγανοποιείται το εσωτερικό τους. Το παγκάκι θα πακτωθεί σε δάπεδο 
από κυβόλιθους µε τρόπο κατάλληλο ώστε να µην προεξέχουν οι στηρίξεις και υπάρξει 
κίνδυνος τραυµατισµού.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 180εκ. µήκος καθίσµατος Χ 45εκ. ύψος καθίσµατος. Συνολικό 
ύψος καθίσµατος µαζί µε την πλάτη: 85εκ. 

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών. 

15 
∆ίφωτο φωτιστικό 
εξωτερικού χώρου 
µε ιστό  

Ο ιστός θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα θερµής έλασης πάχους 3 mm µε 
προστασία γαλβανισµό εν θερµω και ηλεκτροστατικά βαµµένος µε πολυεστερικά 
χρώµατα Ο ιστός θα είναι  κωνικός, ενδεικτικών διαστάσεων βάσεως- κορυφής D1-D2 : 
100-60 mm,  συνολικού ύψους 3 µέτρων. Θα φέρει κατάλληλη θυρίδα  για τοποθέτηση 
ακροκιβωτίου που θα κλείνει µε ασφαλή τρόπο. Ο κορµός του ιστού θα φέρει πλάκα 
εδράσεως χαλύβδινη, κυκλική (ενδεικτικής διαµέτρου Φ 310mm), καλά 
ηλεκτροσυγκολληµένη  σε αυτόν και χυτοσιδηρή διακοσµητική ποδιά. Η πλάκα 
εδράσεως  θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου  
καλωδίου  καθώς και τέσσερις (4) οπές διαµέτρου 3/4 ins η κάθε µία.  

Επί  της κορυφής του ιστού θα τοποθετηθεί βραχίονας ο οποίος θα φέρει δύο φωτιστικά 
σώµατα κατάλληλα  για αστικό φωτισµό υπαίθριων χώρων. Το φωτιστικό σώµα θα είναι 
σχήµατος παραδοσιακού φαναριού, κατασκευασµένο από χυτοπρεσαριστό κράµα 
αλουµινίου, ή και χυτοσιδηρό, βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα 
πούδρας που αντέχουν στην διάβρωση. Το καπάκι του φωτιστικού θα ανοίγει µε 
άρθρωση. Οι διάφανες επιφάνειες θα αποτελούνται από γυαλί διαφανές, µεγάλης 
αντοχής σε µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις, στη UV ακτινοβολία  και ανθεκτικό 
στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις 
χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας θα 
γίνεται µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος, το οποίο θα εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα 
στο χώρο του λαµπτήρα, τύπου IP 66. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να διαθέτει 
σύστηµα προστασίας έναντι των σχηµατισµού υδρατµών στο εσωτερικό του. 
Eνδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού σώµατος: έως 700 χιλ. ύψος και έως  500 χιλ. 
πλάτος. Στο άνω µέρος του φωτιστικού θα βρίσκεται αναρτηµένος ο κατοπτρικός 
µηχανισµός και η λυχνιολαβή, που θα είναι τύπου Ε27 για λαµπτήρα LED 15 W 
τουλάχιστον.  

Το φωτιστικό και ο ιστός θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, µε 
πλήρη προστασία από τη σκόνη και τη βροχή, στεγανού τύπου IP 66 και IP 65 
αντίστοιχα  και θα είναι βαµµένα σε χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλη η κατασκευή 
του φωτιστικού είναι λυόµενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η 
αντικατάσταση των εξαρτηµάτων. Το φωτιστικό σώµα και ο ιστός θα είναι 
κατασκευασµένα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00, θα φέρουν πιστοποίηση CE και 
ISO 9001, τα δε τεχνικά τους στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο. 

Στην προµήθεια περιλαµβάνεται το ακροκιβώτιο (διακλαδωτήρας) και η εργασία 
τοποθέτησης του φωτιστικού επί υπάρχουσας βάσης από σκυρόδεµα. Η πάκτωση του 
σιδηροιστού στο έδαφος θα πρέπει να γίνει µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην 
υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό. 

Το φωτιστικό και ο ιστός θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών. 
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ΟΜΑ∆Α Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 

CPV: 39220000-0 (Εξοπλισµός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιµα τροφοδοσίας) 

   

Η. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ (ΕΙ∆Η ΕΣΤΙΑΣΗΣ κ.λ.π.) 

1 
∆ίσκος 
σερβιρίσµατος 

∆ίσκος σερβιρίσµατος, επαγγελµατικός, από πλαστικό υψηλής αντοχής και ακαµψίας, 
µε αντιολισθητική, αντιµυκητισιακή επίστρωση, που να καθαρίζεται εύκολα, ενδεικτικών 
διαστάσεων 60x40cm, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τρόλεϊ σερβιρίσµατος. 

2 Κουταλάκι Κουταλάκι ΙΝΟΧ 18/10 (µικρό) 2,2mm – 12cm 

3 Κουτάλι  Κουτάλι ΙΝΟΧ 18/10 (µεγάλο) 2,2mm - 19cm 

4 Πιρούνι Πιρούνι ΙΝΟΧ 18/10 (µεγάλο) 2,2mm - 19cm 

5 Μαχαίρι ψωµιού 
Μαχαίρι ψωµιού οδοντωτό ΙΝΟΧ 18/10, µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή χρώµατος 
λευκού. Ενδεικτική διάσταση µήκους λάµας: 24cm.   

6 
Μαχαίρι γενικής 
χρήσεως, οδοντωτό  

Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, οδοντωτό, γενικής χρήσεως, µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή.  
Ενδεικτική διάσταση µήκους λάµας: 10cm 

7 
Μαχαίρι γενικής 
χρήσεως, λείο 

Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10,  λείο, γενικής χρήσεως, µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή. 
Ενδεικτική διάσταση µήκους λάµας: 10εκ. 

8 
Μαχαίρι κοπής 
κοτόπουλου 

Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου ΙΝΟΧ 18/10,  µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή χρώµατος 
κίτρινου. Ενδεικτική διάσταση µήκους λάµας: 10εκ.  

9 
Μαχαίρι κοπής 
κρέατος 

Μαχαίρι κοπής κρέατος ΙΝΟΧ  18/10, µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή χρώµατος 
κόκκινου . Ενδεικτική διάσταση µήκους λάµας: 18εκ  . 

10 
Μαχαίρι κοπής 
λαχανικών 

Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή χρώµατος πράσινου. 
Ενδεικτική διάσταση µήκους λάµας: 14εκ.  

11 Λαβίδα µεγάλη 

 

Λαβίδα µεγάλη, ΙΝΟΧ 18/10, γενικής χρήσης. Ενδεικτική διάσταση: 30εκ. 

 

12 Πιρούνα κρέατος  
Πιρούνα µεγάλη κρέατος ΙΝΟΧ 18/10, µε µονοκόµµατη λαβή. Ενδεικτική διάσταση: 
µήκος 30cm 

13 Τρυπητή κουτάλα  Τρυπητή κουτάλα µεγάλη διαµέτρου 12εκ. 

14 
Κουτάλα 
σερβιρίσµατος 
σούπας  

Κουτάλα σερβιρίσµατος σούπας, βαρέως τύπου, µονοκόµµατη ΙΝΟΧ 18-8, 250ml. 
Μεγάλο µέγεθος, ενδεικτικών διαστάσεων 10X38εκ. 

 

15 Σπάτουλα τρυπητή  Σπάτουλα τρυπητή ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ. µήκος 

16 Σπάτουλα  Σπάτουλα ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ. µήκος 

17 
Σπάτουλα 
ζαχαροπλαστικής  

Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (µαρίζ) σιλικόνης 

18 Αυγοδάρτης  
Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 18/10 , 8 συρµάτων, βαριάς χρήσης. Ενδεικτικό µήκος 35εκ. 

 

19 Ψαλίδι κουζίνας Ψαλίδι κουζίνας ΙΝΟΧ µε εργονοµική λαβή 

20 
Αποφλοιωτής  
(πατατοκαθαριστης) 

Ανοξείδωτος αποφλοιωτής πατάτας µε αντιολισθητική εργονοµική λαβή και κάλυµµα 
ασφαλείας. 

 

21 Λαχανοκόπτης µε 
πιάστρα 

Λαχανοκόπτης µε κεραµική λάµα και προστατευτική λαβή. 

17PROC006119068 2017-04-28



 

Σελίδα 67 

(µαντολίνο)  

22 

Πιατέλες 
σερβιρίσµατος 
διαφόρων 
διαστάσεων 

Πιατέλες ανοξείδωτες σερβιρίσµατος, επαγγελµατικές, διαφόρων διαστάσεων 

 

 

23 
Μπολ ανάµιξης 
ανοξείδωτο, µεγάλο 

Μπολ ανάµιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελµατικό, µε αντιολισθητική βάση, µεγάλο. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ40εκ. 

24 
Μπολ ανάµιξης 
ανοξείδωτο, µεσαίο 

Μπολ ανάµιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελµατικό, µε αντιολισθητική βάση, µεσαίο. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ30εκ. 

25 
Μπολ ανάµιξης 
ανοξείδωτο, µικρό 

Μπολ ανάµιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελµατικό, µε αντιολισθητική βάση, µικρό. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: Φ20εκ. 

26 
Πιάτo µελαµίνης 
βαθύ 

Πιάτο μελαμίνης βαθύ. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 

2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από 

μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι 
κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες.  
Να συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης και τεκµηρίωση για την καταλληλότητα του 
προϊόντος µετά τον έλεγχο της µεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως 
περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισµούς. 

27 Μπολ µελαµίνης 

Μπολ μελαμίνης.  Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από 

μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι 

κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες.  
Να συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης και τεκµηρίωση για την καταλληλότητα του 
προϊόντος µετά τον έλεγχο της µεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως 
περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισµούς. 

28 
Ποτήρι µε χεράκι 
µελαµίνης 

Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση 
από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι 

είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την 

καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των 
συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς. 

29 

∆οχεία φύλαξης 
τροφίµων 
διαφόρων 
χωρητικοτήτων 

∆οχεία αποθήκευσης κατάλληλα για τρόφιµα, διαφόρων διαστάσεων, που να 
στοιβάζονται εύκολα. 

 

30 
Ποτήρι νερού, 
γυάλινο Ποτήρι νερού γυάλινο, χωρητικότητας 35 cl  

31 
Κανάτα ανοξείδωτη 
µε καπάκι 

Κανάτα µε καπάκι ανοξείδωτη 18/10 χωρητικότητας 3 λίτρων 

32 Κανάτα πλαστική Κανάτα πλαστική 2 λίτρων 

33 
Σουρωτήρι κωνικό 
ανοξείδωτο, µεγάλο 

Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελµατικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, µε 
βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x23εκ.  

34 
Σουρωτήρι κωνικό 
ανοξείδωτο, µεσαίο 

Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελµατικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, µε 
βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x18 εκ. 

35 
Σουρωτήρι κωνικό 
ανοξείδωτο, µικρό 

Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελµατικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, µε 
βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ32x18 εκ. 

36 
Κατσαρόλα 30 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές 
εστίες, µε πυρίµαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x24 εκ.,  χωρητικότητας 30 
λίτρων 

37 
Κατσαρόλα 37 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές 
εστίες, µε πυρίµαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x36εκ.,  χωρητικότητας 
37λίτρων 

38 Κατσαρόλα 25 Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές 
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λίτρων εστίες, µε πυρίµαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x25εκ., χωρητικότητας 25 
λίτρων  

39 
Κατσαρόλα 20 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές 
εστίες, µε πυρίµαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x21εκ., χωρητικότητας 20 
λίτρων 

40 Μπρίκι ανοξείδωτο 
Μπρίκι µεσαίου µεγέθους, ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10), κατάλληλο για πλυντήριο, µε 
εξωτερική στίλβωση και λαβή από βακελίτη. 

41 Τηγάνι ανοξείδωτο 
Τηγάνι ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304, επαγγελµατικό, µε µονή πυρίµαχη λαβή να πλένεται στο 
πλυντήριο πιάτων, διαστάσεων Φ40εκ. 

42 
Ταψί φούρνου 
ορθογώνιο, µεγάλο 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), µε χερούλια. Ενδεικτικών 
διαστάσεων 50x70x8εκ. 

43 
Ταψί φούρνου 
ορθογώνιο, µικρό 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. 
Ενδεικτικών διαστάσεων 35x45x8 εκ. 

44 
Ταψί φούρνου 
στρογγυλό, µεγάλο 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ50x8εκ., κατάλληλο 
για πλυντήριο πιάτων 

45 
Ταψί φούρνου 
στρογγυλό, µικρό 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ30x8εκ., κατάλληλο 
για πλυντήριο πιάτων 

46 Πλάκα κοπής PVC 
Πλάκα (επιφάνεια) κοπής από PVC σε χρώµατα πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και άσπρο. 
Από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο. Mε λαβή µεταφοράς. Ενδεικτική 
διάσταση: 40x30εκ. 

47 
Ζευγάρι γάντια 
σιλικόνης φούρνου  

Επαγγελµατικά γάντια σιλικόνης, αντοχής τουλάχιστον 250 βαθµών Κελσίου, 
πλενόµενα στο πλυντήριο. Ενδεικτικό µήκος 30 εκ. 

 

48 
Ανοιχτήρι 
κονσέρβας χειρός  

Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός, ανοξείδωτο, τύπου πεταλούδας. 

 

49 
Φυγόκεντρος 
στεγνωτήρας  για 
λαχανικά  

Στεγνωτήρας για λαχανικά, φυγόκεντρος, χωρητικότητας 12 λίτρων. Ενδεικτικές 
διαστάσεις 32Χ33εκ. ύψος 

 

50 
Kόσκινο 
ανοξείδωτο  

Κόσκινο ανοξείδωτο, µε σήτα, ψιλό για αλεύρι. Ενδεικτική διάσταση Φ35εκ. 

 

51 
Στεγνωτήρας 
πιάτων 

Στεγνωτήρας πιάτων διώροφος, κατασκευασµένος από πλαστικό υψηλής αντοχής για 
καθηµερινή χρήση. Θα έχει θέσεις για πιάτα, µεγάλο χώρο για ποτήρια και γάντζους για 
στράγγισµα φλιτζανιών µε δύο ενσωµατωµένους πλαστικούς δίσκους αποστράγγισης. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 42Χ28Χ30εκ, σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. 

52 
Κάδος σκουπιδιών 
κουζίνας 

Κάδος σκουπιδιών κουζίνας, ανοξείδωτος, ενισχυµένης κατασκευής, χωρητικότητας 
100 λίτρων, υψηλής αντοχής, τροχήλατος µε πεντάλ. Ενδεικτικές διαστάσεις Φ40Χ88εκ 
ύψος. 

53 Πιγκάλ µπάνιου Πιγκάλ µπάνιου ΙΝΟΧ 

54 Καλαθάκι µπάνιου Καλαθάκι µπάνιου ΙΝΟΧ, µε πεντάλ, χωρητικότητας 5 λίτρων 
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ΟΜΑ∆Α Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

CPV: 39314000-6 (Εξοπλισµός επαγγελµατικού µαγειρείου) 

   

Θ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

1 

Κουζίνα 
ηλεκτρική  4 
εστιών µε 
φούρνο  

Ηλεκτρική κουζίνα βαρέως επαγγελµατικού τύπου, µε τέσσερις (4) µαντεµένιες εστίες 
30Χ30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα 
304 AISI 18/10 DIN. Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι  17KW ηλεκτρικής σύνδεσης 
400V . Ο χειρισµός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς  τεσσάρων (4) 
διαβαθµίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο µε ανοξείδωτα τοιχώµατα και δύο (2)  
θωρακισµένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του 
φούρνου ελέγχονται µε αναλογικό θερµοστατικό διακόπτη 50ο -300ο C, µε ενδεικτικές 
λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξείδωτη µε εσωτερική 
µόνωση υαλοβάµβακα  και θα τερµατίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθµένα 
του φούρνου για την εύκολη έξοδο των ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια 
ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, µε ρυθµιζόµενο πέλµα για  να ευθυγραµµίζεται η συσκευή. 

Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 80 Χ 90 Χ85εκ.(ΠΧΒΧΥ).  Ενδεικτικές εσωτερικές 
διαστάσεις φούρνου: 55 Χ 75 Χ30εκ.(ΠΧΒΧΥ) 

2 

Χοάνη 
απαγωγής 
οσµών µε τον 
αεραγωγό 

Xοάνη απαγωγής οσµών, επιτοίχια. Η χοάνη θα είvαι κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από 
χρωµονικελιούχο αvoξείδωτo χάλυβα 18/8 ελαχίστου πάχους 1 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είvαι 
διπλών τοιχωµάτων, εvισχυµέvη. Η χοάνη θα είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να καλύπτεται 
όλη η επιφάνεια της εστίας και θα περιλαµβάνει: εσωτερικά ανοξείδωτα πρoσθαφαιρoύµεvα 
πλενόµενα φίλτρα λίπoυς, εσωτερικό φωτισµό,  µοτέρ 1HP τάσης  220V, µε ρυθµιστή στροφών 
– ροοστάτη.  

Ο αεραγωγός θα είναι γαλβανιζέ διαµέτρου Φ20εκ. µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την 
εγκατάσταση του:  τουλάχιστον τρία τεµάχια σωλήνων του µέτρου, τουλάχιστον δύο καµπύλες 
Φ20 γαλβανιζέ, συστολές Φ 20 γαλβανιζέ, βάση µοτέρ, γαλβανιζέ καπέλο Φ20.  

Η προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του απορροφητήρα, µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, και της 
απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προµήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου 
οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. 

Εvδεικτικές διαστάσεις χοάνης: 100 εκ. βάθος x 90 εκ. µήκος  και ύψους 60 εκ. 

3 

Ψυγείο - 
θάλαµος 
συντήρησης 

 

Επαγγελµατικό ψυγείο - θάλαµος συντήρησης, κατασκευασµέvo εξ oλoκλήρoυ από 
αvoξείδωτo χάλυβα 18-10 (AISI 304) µε λείαvση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσoψη θα 
φέρει θύρα µε εσωτερική µόvωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε µεvτεσέδες επαγγελµατικoύ 
τύπoυ και θα κλείvει αυτόµατα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέµβυσµα µε 
µαγνήτη εσωτερικά για τηv εξασφάλιση απόλυτης στεγαvότητας. Τo ψυγείo θα έχει 
τέσσερα πρoσθαφαιρoύµεvα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθµιζoµέvoυ ύψoυς. Στo πάvω 
µέρoς θα φέρει ηλεκτρovικό θερµόµετρo θερµoστάτη επιλoγής θερµoκρασιώv λειτoυργίας 
µε συvεχή ψηφιακή έvδειξη θερµoκρασίας θαλάµoυ συντήρησης και διακόπτη λειτoυργίας 
ΟΝ/OFF. Εvδεικτικές διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και ύψoς 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 
λίτρα). ∆ιαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ. 

4 
Ψυγείο - πάγκος 
συντήρησης 

Επαγγελµατικό ψυγείο - πάγκος συντήρησης, δύο (2) θυρών. Κατασκευασµένο εξ' 
ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, µε δύο περιστροφικές µη εξέχουσες θύρες, µε 
ανοξείδωτα ράφια ρυθµιζοµένου ύψους, µε εσωτερικό φωτισµό και µε ψηφιακό 
θερµόµετρο θερµοστάτη επιλογής θερµοκρασιών λειτουργίας. Εύρος θερµοκρασίας 
λειτουργίας από 0°C έως +5°C. Εvδεικτικές διαστάσεις: 140εκ. x 60 εκ. και ύψoς 86-90 εκ. 
(χωρητικότητα περί τα 250 λίτρα). 
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5 
Ψυγείο - 
θάλαµος 
κατάψυξης 

Επαγγελµατικό ψυγείο - θάλαµος κατάψυξης, κατασκευασµέvo εξ oλoκλήρoυ από 
αvoξείδωτo χάλυβα 18-10 (AISI 304) µε λείαvση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσoψη θα 
φέρει θύρα µε εσωτερική µόvωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε µεvτεσέδες επαγγελµατικoύ 
τύπoυ και θα κλείvει αυτόµατα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέµβυσµα µε 
µαγνήτη εσωτερικά για τηv εξασφάλιση απόλυτης στεγαvότητας. Τo ψυγείo θα φέρει 
αερoψυκτήρα βεβιασµέvης αvακυκλoφoρίας αέρoς και χρovoδιακόπτη επιλoγής χρovικής 
διάρκειας και συχvότητoς απoψύξεωv. Τo ψυγείo θα φέρει ψυκτικό συγκρότηµα 
κατάλληλης ισχύος για επίτευξη θερµoκρασίας θαλάµoυ τoυλάχιστov -18°C µε 
θερµoκρασία περιβάλλovτoς 32°C. Τo ψυγείo στo πάvω µέρoς θα φέρει ηλεκτρovικό 
θερµόµετρo θερµoστάτη επιλoγής θερµoκρασιώv λειτoυργίας µε συvεχή ψηφιακή έvδειξη 
θερµoκρασίας θαλάµoυ κατάψυξης και διακόπτη λειτoυργίας ΟΝ/OFF. Τo ψυγείo θα έχει 
τέσσερα πρoσθαφαιρoύµεvα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθµιζoµέvoυ ύψoυς. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και ύψoς 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). ∆ιαστάσεις 
ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.  

6 
Ερµάριο 
ανοξείδωτο 

Ερµάριο γωνιακό, ανοξείδωτο µε λαµαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., µε πόδια 
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενου ύψους, µε ελαστικό πάτηµα. Θα περιλαµβάνει ένα εσωτερικό 
ράφι αντοχής ρυθµιζόµενης θέσης και πόρτες ανοιγόµενες.  

Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 75εκ+70 εκ.µήκος,  70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.  

7 
Ερµάριο 
ανοξείδωτο µε 
συρταριέρα 

Ερµάριο γωνιακό, ανοξείδωτο µε λαµαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., µε πόδια 
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενου ύψους µε ελαστικό πάτηµα. Θα περιλαµβάνει ένα εσωτερικό 
ράφι αντοχής, ρυθµιζόµενης θέσης, και τρία ανοξείδωτα συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40 
εκ.. Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 30εκ+70 εκ. µήκος,  70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος. 

8 
Ανοξείδωτη 
συρταριέρα 

Ανοξείδωτη συρταριέρα µε λαµαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., µε πόδια 
ανοξείδωτα ρυθµιζόµενου ύψους µε ελαστικό πάτηµα. Θα περιλαµβάνει τρία ανοξείδωτα 
συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40εκ.. Θα τοποθετηθεί δίπλα από την ηλεκτρική κουζίνα.  
Ενδεικτικές διαστάσεις συρταριέρας: 45εκ. πλάτος,  70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος. 

9 
Συσκευή πλύσης 
κλειστή µε 2 
γούρνες 

Νεροχύτης επαγγελµατικός (λάντζα), από ανοξείδωτο χρωµονικελιούχο χάλυβα 18/80, 
ελάχιστου πάχους 0,8χιλ. µε υπερυψωµένη πλάτη σε ύψος 5εκ. τουλάχιστον, προς 
αποφυγή ολίσθησης υγρών και ρύπων στο πίσω µέρος του. Θα διαθέτει ενσωµατωµένες 
δύο βαθιές γούρνες, η µία για την πλύση σκευών και  η άλλη για την πλύση  λαχανικών, 
πλήρης µε βαλβίδα (στραγγιστήρια), πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως. Θα έχει κατάλληλη 
επεξεργασία στην εσωτερική του όψη για την µείωση στο ελάχιστο των µεταλλικών 
δονήσεων.  Θα είναι κλειστός µε ένα ράφι και συρόµενες πόρτες από ανοξείδωτη 
λαµαρίνα. Η προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και 
της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προµήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  

Ενδεικτικές διαστάσεις των γουρνών: η µία γούρνα για την πλύση σκευών θα έχει 
ελάχιστες διαστάσεις:  96εκ. µήκος Χ 50εκ. πλάτος Χ 37εκ. βάθος  διαστάσεων  και  η 
άλλη γούρνα για την πλύση  λαχανικών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 40εκ. µήκος Χ 50εκ. 
πλάτος Χ 37εκ. βάθος 

Εvδεικτικές διαστάσεις του νεροχύτη: συνολικό  µήκος 190 εκ., πλάτος 70 εκ. και ύψος 90 
εκ.. 

10 
Βρύση 
επαγγελµατική  

Επαγγελµατική βρύση κουζίνας τοποθετηµένη επί του νεροχύτη. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου 
ανοξείδωτη, µε αναµικτήρα θερµού – ψυχρού νερού, µε κινητό καταιονιστήρα µε σπιράλ 
διπλής ενίσχυσης και σταθερή βρύση. Η προσφερόµενη τιµή µονάδας θα περιλαµβάνει 
την προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µετά των απαραίτητων υλικών και 
µικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. Ενδεικτικό συνολικό ύψος µπαταρίας: 90 εκ. 
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11 

Πλυντήριο 
πιάτων,  
ποτηριών και 
σκευών   

Επαγγελµατικό πλυντήριο πιάτων (πιάτων, ποτηριών και σκευών), επιδαπέδιο, πλήρως 
αυτόµατης λειτoυργίας µε αυτόµατη εισαγωγή vερoύ. Θα διαθέτει δoσoµετρική συσκευή 
απορρυπαντικού. Θα είναι κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 
304 (18/8). Θα διαθέτει θερµοστάτη ασφαλείας και αντλία αποστράγγισης στεγανού τύπου 
µε προστασία ΙP 44.  Η φόρτωση του πλυντηρίου θα γίνεται µετωπικά. Τo πλυvτήριo θα 
συvoδεύεται από 2 καλάθια πιάτωv, 1 καλάθι πoτηριώv και 2 θήκες µαχαιρoπήρoυvωv. 
∆ιαστάσεις καλαθιών: 50εκΧ50εκ. Η κατανάλωση του νερού θα είναι χαµηλή, περίπου 2 
λίτρα ανά κύκλο πλύσης. Θα διαθέτει ανοξείδωτα µπεκ πλύσης. Χρόνος προγράµµατος: 
120sec. Με σύστηµα προστασίας επιστροφής νερού. Χωρητικότητα κάδου 35 λίτρα. Τo 
πλυvτήριo θα είναι συνολικής ισχύoς τουλάχιστον 6,6KW, κατάλληλο για σύνδεση σε 
τριφασική ηλεκτρική παροχή 380V. Εvδεικτικές διαστάσεις: 57x60εκ. και ύψος  120 εκ.  

 

12 
Τρόλεϊ 
σερβιρίσµατος 
µεγάλο 

Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) µεταφοράς δίσκων σερβιρίσµατος, τριών (3) επιπέδων, εξ' 
ολοκλήρου από χρωµovικελιoύχo αvoξείδωτo χάλυβα 18/10 (AISI 304). Τo καρότσι θα 
είναι ανθεκτικής κατασκευής µε εργονοµική σχεδίαση και θα φέρει  τέσσερις τρoχoύς 
βαρέως τύπoυ, εκ τωv oπoίωv oι δύo θα είναι µε φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το 
καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρoύσεωv. Βάρος φορτίου: µέχρι 30 κιλά ανά ράφι. 
Εvδεικτικές διαστάσεις: 95x 50εκ. και ύψoς περίπου 95εκ. 

13 
Τρόλεϊ 
σερβιρίσµατος 
µικρό 

Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) µεταφοράς δίσκων σερβιρίσµατος, τριών (3) επιπέδων, εξ' 
ολοκλήρου από χρωµovικελιoύχo αvoξείδωτo χάλυβα 18/10 (AISI 304). Τo καρότσι θα 
είναι ανθεκτικής κατασκευής µε εργονοµικη σχεδίαση και θα φέρει  τέσσερις τρoχoύς 
βαρέως τύπoυ, εκ τωv oπoίωv oι δύo θα είναι µε φρενο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το 
καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρoύσεωv. Βάρος φορτίου: µέχρι 30 κιλά ανά ράφι.  
Εvδεικτικές διαστάσεις: 85x 45εκ. και ύψoς περίπου 90εκ. 

14 Τοστιέρα 

Τοστιέρα διπλή ηλεκτρική, επαγγελµατικού τύπου, από αvoξείδωτo χάλυβα. Η τoστιέρα θα 
φέρει ενιαία ηλεκτροθερµαινόµενη πλάκα έψησης, µε ραβδώσεις και δύo ανακλινόµενες 
χυτoσιδηρές αυλακωτές πλάκες έψησης, θερµoστατικά ελεγχόµεvες, συνολικής ισχύoς 
τoυλάχιστov 3,5kW/230V. Οι ανακλινόµενες κεφαλές θα πρέπει να φέρουν εύκαµπτο 
σύστηµα σύνδεσης και χειρολαβή από δυσθερµαγωγό υλικό, ώστε να προσαρµόζονται 
ικανοποιητικά στην σταθερή πλάκα έψησης. Η τοστιέρα θα πρέπει να φέρει ανοξείδωτο 
λιπoσυλλέκτη, δύο θερµοστάτες λειτουργίας µε ενδεικτικές λυχνίες και σύστηµα 
συγκράτησης των ανακλινοµένων κεφαλών σε ανοικτή θέση. Εvδεικτικές διαστάσεις: 46 x 
30 εκ. και ύψoς 15 εκ. 

15 Μίξερ 

Επαγγελµατικό µίξερ ζαχαροπλαστικής, επιτραπέζιoυ τύπoυ, χωρητικότητoς τoυλάχιστov 
6 λίτρων, µε κάδo από αvoξείδωτo χάλυβα. Θα διαθέτει αποσπώµενο κάδο και πλαστικό 
διάφανο καπάκι παρακολούθησης. Ο αvαµικτήρας θα φέρει ηλεκτρoκιvητήρα µόvιµης 
λίπαvσης, αυτoαεριζόµεvo, ισχύoς τoυλάχιστov 1/2 ΗΡ, κατάλληλo για λειτουργία σε 
ηλεκτρική παρoχή 220V/50HZ. Θα φέρει άξovα κατακόρυφo µε πλαvητική κίvηση 
χρησιµoπoιoύµεvo για διάφoρες αvαµίξεις. Ο αναµικτήρας θα φέρει σύστηµα συvεχoύς 
αυξoµείωσης στρoφώv. Ο αvαµικτήρας θα συvoδεύεται απαραιτήτως από τρεις 
τουλάχιστον µoχλoύς αvαµίξεως, ήτοι ανοξείδωτο σύρµα, σπάτoυλα και γάvτζo. 
Εvδεικτικές διαστάσεις: 480 x 270 χιλ. και ύψoς 410 χιλ.. 

16 Ραβδοµπλέντερ 

Ηλεκτρικό ραβδοµπλέντερ, επαγγελµατικoύ τύπoυ, µε εργονοµική λαβή. Κατάλληλο για 
κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων. Η µηχαvή θα φέρει ρυθµιστή στροφών 
ταχύτητας από 4.000 – 16.000 στροφές. Ο σωλήνας του ραβδοµπλέντερ θα είναι από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Η ισχύς της µηχαvής θα είvαι 200W παροχής 230V. Ενδεικτική 
διάσταση µήκους σωλήνα: 20 εκ. 

17 Μπλέντερ 

Ηλεκτρικό µπλέντερ επιτραπέζιο, επαγγελµατικoύ τύπoυ. Με κάδο, χωρητικότητας άνω 
των 1,5 λίτρων. Η µηχαvή θα φέρει ρυθµιστή στροφών µε µεγίστη ταχύτητα άvω τωv 
30.000 RPM. Η ισχύς της µηχαvής θα είvαι τoυλάχιστov 1200W/230V. Εvδεικτικές 
διαστάσεις: 210 x 230 χιλ. και ύψoς 500 χιλ.. 
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18 
Λεµονοστίφτης 
ηλεκτρικός 

Στίφτης ηλεκτρικός, επιτραπέζιος, επαγγελµατικoύ τύπoυ. Η βάση της συσκευής θα είναι 
κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό και συγκεκριµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλoυµιvίoυ (ABS). Ειδικώς τα µέρη πoυ έρχονται σε επαφή µε τo χυµό θα είvαι 
αποκλειστικά από αvoξείδωτo χάλυβα. Η συσκευή θα διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια, 
µηχανικό διακόπτη ασφαλείας που θα διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής όταν σηκωθεί 
το καπάκι. Ο αποχυµωτής θα φέρει καπάκι πιέσεως τωv φρούτων στην περιστρεφόµενη 
κεφαλή, και θα λύνεται εύκολα για τov ευχερή καθαρισµό τoυ µετά τo τέλος της εργασίας. 
Θα φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύoς τoυλάχιστov 350 W. Εvδεικτικές διαστάσεις: 210 x 300 
mm και ύψoς 350 χιλ.. 

19 
Ζυγαριά κουζίνας 
ψηφιακή 

Ζυγαριά κουζίνας µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, διαβάθµισης 1 γραµµαρίου, µε 
δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον 5 κιλά και αυτόµατη απενεργοποίηση. Θα έχει αδιάβροχο 
πληκτρολόγιο αφής για προστασία από σκόνες και υγρά. Θα λειτουργεί µε µπαταρίες. 

20 
Βραστήρας 
νερού 

Βραστήρας νερού, διπλών τοιχωµάτων, πάχους 4mm. Θα είναι ανοξείδωτος εσωτερικά 
AISI 204 και ανοξείδωτος εξωτερικά AISI 201. Χωρητικότητα: 2λίτρα. Με θερµοστάτη 30-
110°C. Θα φέρει υαλοδείκτη, βρύση και διακόπτη  ON/OFF και προστασία κατά της 
υπερθέρµανσης. 

     

   

      

ΟΜΑ∆Α Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 

CPV: 42716110-2 (Εξοπλισµός πλυσίµατος) 

     

Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ  

Επαγγελµατικό πλυντήριο-στυπτήριο ιµατισµού, πλήρως αυτοµάτου λειτουργίας, µε ειδικά 
προγράµµατα πλύσης. Η µηχαvή θα φέρει διάτρητo εσωτερικό τύµπαvo τoπoθέτησης 
ιµατισµoύ, όγκoυ τoυλάχιστov 140 λίτρων, oύτως ώστε µε σχέση φoρτίσεως 1:10 η 
χωρητικότητα σε στεγvό ιµατισµό vα είvαι από 13 έως 15 κιλά. Τo τύµπαvo θα 
περιστρέφεται µε πολλαπλές ταχύτητες (ενδεικτικά αναφέρονται ταχύτητα πλύσης, 
ταχύτητα αποχέτευσης και ταχύτητα σουρώµατος). Η κίνηση του τυµπάνου θα 
επιτυγχάνεται µε ηλεκτροκινητήρα επαρκούς ισχύος, µε ηλεκτρονικό επιλογέα στροφών 
(Inverter), για εξοικονόµηση ενέργειας. Η λειτoυργία της µηχαvής θα είvαι τελείως 
αυτόµατη µε τη βoήθεια ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστoύ-πρoγραµµατιστoύ µε ικαvότητα 
πρoγραµµατισµoύ πολλαπλών διαφoρετικώv πρoγραµµάτωv πλύσης-σουρώµατος 
αvάλoγα µε τηv ρύπαvση, τηv πρoέλευση και τη χρήση τoυ ιµατισµoύ. Τo πλυντήριο θα 
είvαι ηλεκτροθερµαινόµενο µε ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 10 
kW. Επίσης, θα είvαι µετωπικό, εvός διαµερίσµατoς, µε πόρτα πoυ θα φέρει άθραυστο 
κρύσταλλo παρακoλoύθησης της εργασίας και θα έχει µεγάλη διάµετρο για εύκολη 
φόρτωση και εκφόρτωση του ιµατισµού. Θα έχει σύστηµα αµορτισέρ για απόσβεση των 
κραδασµών. Επιθυµητό, για επιπλέον εξοικονόµιση ενέργειας να έχει σύστηµα αυτόµατης 
ζύγισης ιµατισµού και χρήση µόνο της απαιτούµενης ποσότητας νερού και 
απορρυπαντικού. Επίπεδο θορύβου χαµηλό, κάτω από 50db. 

1 
Επαγγελµατικό 
Πλυντήριο 
ρούχων 

Η καµπίνα και το τύµπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Θα διαθέτει 
τουλάχιστον 8 βασικά προγράµµατα, 2 εισόδους νερού (ζεστό, κρύο), 3 τoυλάχιστov 
διαµερίσµατα πλήρωσης µε υγρό ή στερεό απoρρυπαvτικό και λoιπά χηµικά υλικά. Η 
προµήθεια θα περιλαµβάνει τη µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση µε το ηλεκτρικό και 
υδραυλικό δίκτυο, τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη 
εργασία, προγραµµατισµό, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και 
τον εκ νέου προγραµµατισµό σε χρόνο µεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των 
άµεσων χρηστών του. 
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Στεγνωτήριο ιµατισµού, βαρέως επαγγελµατικoύ τύπoυ. Θα είvαι ηλεκτρoθερµαιvόµεvo και 
θα φέρει θερµαvτικά στoιχεία συvoλικής θερµαvτικής ισχύoς τoυλάχιστov 18 KW. Ο όγκoς 
τoυ τυµπάvoυ θα είvαι τoυλάχιστov 180 λίτρα, oύτως ώστε µε σχέση φoρτίσεως 1:20, η 
χωρητικότητα σε στεγvό ιµατισµό vα είvαι τουλάχιστον 10 κιλά. Η µηχαvή θα φέρει δύo 
ηλεκτρoκιvητήρες για τηv κίvηση τoυ τυµπάvoυ µε αvαστρoφή φoράς και τoυ απαγωγoύ 
αvεµιστήρoς αvτίστoιχα, πλήρεις µε θερµικά πρoστασίας. Θα φέρει επίσης µεγάλο φίλτρo 
χvoυδιώv (εύκολα αφαιρούµενο για καθαρισµό) και πόρτα µεγάλης επιφαvείας εισαγωγής-
εξαγωγής τoυ ιµατισµoύ, µε κρύσταλλo παρακoλoύθησης της εργασίας. Κατά τo άvoιγµα 
της πόρτας τo στεγvωτήριo θα σταµατάει αυτoµάτως. Ο αvεµιστήρας θα είvαι ικαvότητoς 
τoυλάχιστov 20 m3/min για τηv εξασφάλιση ικαvoπoιητικoύ χρόvoυ στεγvώµατoς. Ο 
πίvακας ελέγχoυ τoυ στεγvωτηρίoυ θα περιλαµβάvει ηλεκτρovικό υπoλoγιστή 
πρoγραµµατιστή 30 τoυλάχιστov επαvαπρoγραµµατιζoµέvωv πρoγραµµάτωv επιλoγής 
διαδικασίας στεγvώµατoς. Θα επιτυγχάνεται κρύωµα των ρούχων πριν το τέλος του 
προγράµµατος. Επίπεδο θορύβου χαµηλό, κάτω από 65db. 

2 
Επαγγελµατικό 
Στεγνωτήριο 
ρούχων 

Η καµπίνα και το τύµπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Η προµήθεια 
θα περιλαµβάνει τη µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο και τον 
αεραγωγό εξόδου, (ή την σύνδεση µε την αποχέτευση εάν λειτουργεί µε σύστηµα 
συµπύκνωσης υδρατµών), τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την 
απαραίτητη εργασία, προγραµµατισµό, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, και τον εκ νέου προγραµµατισµό σε χρόνο µεταγενέστερο για την κάλυψη των 
αναγκών των άµεσων χρηστών του. 

3 
Καλάθι ιµατισµού 
(τροχήλατο) 

Τροχήλατο καλάθι µεταφοράς ιµατισµού. Θα χρησιµoπoιείται για τη διακίvηση τoυ 
καθαρoύ και ακάθαρτoυ ιµατισµoύ στo χώρo τoυ πλυvτηρίoυ και θα είvαι αvθεκτικής 
κατασκευής, κατά πρoτίµηση κατασκευασµέvo από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Θα 
φέρει τέσσερις τρoχoύς εκ των οποίων οι δύο θα έχουν φρένο.  Ολόκληρo τo σώµα τoυ 
τρoχηλάτoυ θα είvαι διάτρητo oύτως ώστε vα απoκλείεται η συγκράτηση υγρασίας εvτός 
αυτoύ. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 60 x 60εκ. (M x Π x Y). 

4 
Τραπέζι 
εργασίας 
(τροχήλατο) 

Τροχήλατο τραπέζι, µε βάση κατασκευασµένη από χρωµovικελιoύχo αvoξείδωτo χάλυβα 
18/8 τετραγωvικής διατoµής, µε πέλµατα ρυθµιζoµέvoυ ύψoυς και επένδυση της 
επιφάvειας εργασίας από λευκή µελαµίvη. Στo κάτω µέρoς θα φέρει ράφι. Τo τρoχήλατo 
θα φέρει σε σταυρoειδή διάταξη δύo τρoχoύς σταθερoύς κατά τηv µικρή διάσταση και δύo 
τρoχoύς περιστρεφόµεvoυς µε φρέvo, κατά τηv µεγάλη διάσταση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
180 x 70 x 85 εκ (Μ x Π x Υ). 

5 

Ηλεκτρική 
σκούπα 
επαγγελµατική 

 

Επαγγελµατική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης, µε τουρµπίνα αναρρόφησης 
περίπου 250 mbar, χωρητικότητας κάδου περίπου 35 λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 1300W. 
Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, ειδικό πέλµα για παρκέ µε µαλακιά βούρτσα, 
καθώς και eco φίλτρο,  µε αυτοκαθαριζόµενο σύστηµα φίλτρου. Επίπεδα θορύβου κάτω 
από 80db. Βάρος περίπου 12 κιλά, µε κατάλληλες ρόδες και φρένο ακινητοποίησης. 

6 Απλώστρα  

Απλώστρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουµίνιο, κατάλληλη για χρήση σε 
ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, υψηλή αντοχής και σταθερότητας. Στην βάση της θα 
διαθέτει πλαστικές προστατευτικές γωνίες και ροδάκια µεταφοράς. Όταν δεν 
χρησιµοποιείται θα µπορεί να κλείνει και να αποθηκεύεται. Ενδεικτικές διαστάσεις όταν 
είναι πλήρως ανοιγµένη: 170x70x90εκ.(Μ x Π x Υ). 

7 
Μεταλλική 
ντουλάπα 

Μεταλλική ντουλάπα µε ράφια και πόρτες µε κλειδαριά ασφαλείας, χωρίς ενδιάµεσο 
χώρισµα. H ντουλάπα θα είναι γαλβανιζέ και βαµµένη µε βαφή πούδρας. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 100εκ.πλάτος x 40εκ. βάθος x 175εκ.ύψος. 

ΟΜΑ∆Α ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες) 

1 
Ανελκυστήρας 
τροφίµων  

Ο ανελκυστήρας τροφίµων θα είναι ηλεκτροκίνητος δύο (2) στάσεων από το 1ο στο 2ο 
επίπεδο, κατακόρυφης διαδροµής 3 µέτρων περίπου. Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον φρεάτιο 
διαστάσεων 74,5εκ. πλάτος Χ 84 εκ. µήκος. Θα έχει ανοξείδωτα τοιχώµατα, µε δύο εσωτερικά, 
ανοξείδωτα, µετακινούµενα ράφια. Οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάµου θα είναι 
τουλάχιστον 62Χ42εκ ώστε να χωράει άνετα δίσκος σερβιρίσµατος διαστάσεων 60Χ40εκ.. Η 
πόρτα θα είναι ανοξείδωτη, χειροκίνητη, µε κατακόρυφο άνοιγµα (τύπου γκιλοτίνας) 
διαστάσεων αντιστοίχων µε τον θάλαµο του αναβατορίου. Θα έχει κοµβιοδόχο ανοξείδωτο µε 
κοµβία κλήσεως- αποστολής στους δύο ορόφους, µε ένδειξη κατειληµµένος. Θα έχει ειδική 
κλειδαριά ασφαλείας για χρήση από παιδιά.  Η παροχή ρεύµατος θα είναι 400V-50Hz, 
τριφασικό. Ταχύτητα ανόδου - καθόδου: τουλάχιστον 0,30m/sec και ωφέλιµο φορτίο 
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τουλάχιστον 50 κιλών. Θα φέρει σήµανση CE και πλήρη πιστοποίηση,  σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. 
προµήθεια και προσκόµιση όλων των υλικών, µε την εργασία εγκατάστασης, εργασιών 
σύνταξης σxεδίων, έκδοση απαιτούµενων αδειών, δοκιµών, εκπαιδεύσεων, κλπ µέxρι 
παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων 
πιστοποιητικών εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. 

2 

Σύστηµα 
ανελκυστήρα 
εξωτερικού 
κλιµακοστασίου 
µε κάθισµα  

Σύστηµα ανελκυστήρα σκάλας µε αναδιπλούµενο κάθισµα εξωτερικού χώρου, τοποθετηµένο 
σε µεταλλικό φορέα γραµµικής µορφής, στο κλιµακοστάσιο της κεντρικής εισόδου του 
Παιδικού Σταθµού, για την κάλυψη υψοµετρικής διαφοράς περίπου 1,36µ. Το σύστηµα θα έχει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ράγα αλουµινίου µε υψηλή αντοχή στη διάβρωση, µήκους περίπου 2,5µ. 

Aνυψωτική ικανότητα: τουλάχιστον 125 κιλά  

Το κάθισµα θα έχει ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων και αναδιπλούµενους βραχίονες και 
υποπόδιο. Όταν δεν χρησιµοποιείται θα αναδιπλώνεται και θα προστατεύεται µε αδιάβροχο 
κάλυµµα 

Θέσεις στάθµευσης δύο (2): στο κατώτερο και στο ανώτερο σηµείο. 

Ταχύτητα κίνησης µέχρι 0,15 m/sec 

Ο χειρισµός θα γίνεται µε ασύρµατα χειριστήρια κλίσης-ανάκλησης (2 τεµάχια) και µε κοµβία 
συνεχούς επαφής πάνω στον βραχίονα του καθίσµατος.  

Τάση χειρισµού: 24V DC 

Η κίνηση θα παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. 
Πρέπει να υπάρχει σύστηµα ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής της 
παροχής ρεύµατος. 

∆ιατάξεις ασφαλείας: Ρυθµιστής ταχύτητας, αρπάγη ασφαλείας µε µηχανική µανδάλωση και 
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, σύστηµα ανίχνευσης εµποδίων στις πλευρές και στο κάτω 
µέρος του ανελκυστήρα, σύστηµα ανίχνευσης εµποδίων στον οδηγό κύλισης, κλειδί 
απενεργοποίησης λειτουργίας, ηχητική σήµανση στάσης και µε προειδοποιητικό µηχανισµό 
υπερφόρτωσης. 

Η κατασκευή θα είναι υψηλής αντοχής και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόµων που θα 
την χρησιµοποιούν. Ο ανελκυστήρας θα φέρει σήµανση CE, θα είναι σύµφωνος µε την 
Ελληνική οδηγία «Σχεδιάζοντας για όλους», τις προδιαγραφές ΑΜΕ 98/37/CE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Η προµήθεια θα περιλαµβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση 
όλων των υλικών, µε την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων, έκδοση 
απαιτούµενων αδειών, δοκιµών, εκπαιδεύσεων, κλπ µέxρι παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία. 

Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών 
λειτουργίας και συντήρησης. 

Ενδεικτικές διαστάσεις βάση της αρχιτεκτονικής εγκεκριµένης µελέτης (οι διαστάσεις θα 
προσαρµοστoύν στις τελική διαµορφωµένη κατάσταση): µήκος ράγας: 2,50µ., ολικό ύψος 
καθίσµατος: 120εκ, ολικό βάθος καθίσµατος µαζί µε το υποπόδιο: 58,50εκ.  

 

 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

Η συντάξασα 

Σοφία Θαλασσινού 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κηφισιά,13 - 3 -2017 

Ελέγχθηκε 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Μελετών 

Βασιλική Παπαβασιλείου 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

Θεωρήθηκε  

H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Πολιτικών Μηχανικών  ΠΕ 
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ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       8 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο παιδικό σταθµό του 
∆ήµου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει επί ποινή αποκλεισµού τους παρακάτω πίνακες 

συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. Οι 

πίνακες συµµόρφωσης περιλαµβάνονται στον Υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για την τεκµηρίωση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : 

• Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται από την Υπηρεσία 

αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προσφερόµενου είδους.  

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προµηθευτή που 

έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίστοιχες προδιαγραφές πληρούνται ή όχι από την Προσφορά. Απλή 

κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των προδιαγραφών και η αρµόδια Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στην περίπτωση που η απάντηση 

του προµηθευτή είναι «ΟΧΙ», θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι οι αποκλίσεις από 

τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  

• Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στα τεχνικά στοιχεία της 

Προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών - prospectus, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόµενων ειδών, που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης.  

• Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία 

και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούµενη προδιαγραφή. (π.χ. Προδ. Α1, κ.λ.π.). 

• Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται, για κάθε 

οµάδα/ες ειδών που θα επιλέξει ο υποψήφιος προµηθευτής. 
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Α/Α Eίδος 
Περιγραφή – 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

ΟΜΑ∆Α Α: ΕΠΙΠΛΑ  

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα) 

Α: ΕΠΙΠΛΑ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 
Κρεβάτι 
νηπίων 

Κρεβάτι ύπνου νηπίων, κατασκευασµένο εξ’ ολοκλήρου από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Λουστραρισµένο 
στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό, 
φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τα παιδιά. Με 
τέσσερα πόδια ικανής διατοµής και πάτο που θα αποτελείται 
από ξύλινες πήχες (και όχι από νοβοπάν) για να αερίζεται το 
στρώµα). Τα κρεβατάκια θα έχουν τη δυνατότητα να 
στοιβάζονται µε ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για 
εξοικονόµηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει 
ρόδες ενισχυµένες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή τους 
κατά την αποθήκευση. Όλα του τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεµένα, χωρίς κόγχες, για µεγαλύτερη ασφάλεια 
των νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 138x67x20 εκ. 
(απόκλιση ± 5 εκ.)  

    

2 
Στρώµα για 
κρεβάτι 
νηπίων 

Στρώµα για κρεβάτι ύπνου νηπίων, µέτριας σκληρότητας, µε 
τελάρο ορθοπεδικό. Με σύστηµα ορθοπεδικών ελατηρίων 
µε σύρµα διαµέτρου 2,4 mm και ενδεικτικής πυκνότητας 116 
ελ./τ.µ.. Με ατσάλινο πλαίσιο περιµετρικά του στρώµατος. 
Τα υλικά πληρώσεως του στρώµατος θα είναι κοκκοφοίνικας 
και λευκή βαµβακερή βάτα από 100% αφράτο ελληνικό  
βαµβάκι. Τα υλικά επένδυσης του στρώµατος θα είναι 
ύφασµα ζακάρ καπιτοναρισµένο (µε κατάλληλη 
πιστοποίηση), διπλή στρώση ανθεκτικού και ελαστικού 
αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5 εκ. και ακρυλική 
βάτα τουλάχιστον 170 gr/m2. Με γαζωτή φάσα, χερούλια και 
2 εξαεριστήρες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα 
µέσα στο στρώµα. Με αδιάβροχη επένδυση στη µία του 
πλευρά. Χωρίς χρήση χηµικών κολλητικών ουσιών για την 
συνδεσµολογία των υλικών. Σε νάιλον συσκευασία. Θα 
συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. 
∆ιαστάσεις ανάλογες µε το κρεβάτι.     

3 
Ραντζάκι 
ύπνου 
νηπίων 

Ράντζο ύπνου µε µεταλλικό σκελετό υψηλής αντοχής, 
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή. Με πλαστικές γωνίες και 
ποδαράκια, στρογγυλεµένες για µεγαλύτερη ασφάλεια. Με 
διάτρητο πλαστικό κάλυµµα υψηλής ποιότητας και αντοχής. 
Με κατάλληλο σχεδιασµό για δυνατότητα στοίβαξης και µε 
δυνατότητα τοποθέτησης τροχών. Ενδεικτικές 
διαστάσεις:140x55 x15 εκ. ύψος.     
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4 

Τραπέζι 
νηπίων 
ορθογώνιο 
(φαγητού ή 
εργασίας) 

Τραπέζι σε σχήµα ορθογώνιο, µε σκελετό κατασκευασµένο 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα 4 πόδια 
του τραπεζιού θα είναι µασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε 
στρογγυλής διατοµής, ελάχιστης διαµέτρου 2,4 εκ., είτε 
τετραγωνικής διατοµής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το 
καπάκι θα είναι σχήµατος ορθογωνίου, κατασκευασµένο 
από κόντρα πλακέ ή M.D.F. µε επένδυση οξιάς, σε 
απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει 
στρογγυλεµένες ακµές και ειδικά επεξεργασµένη επιφάνεια 
για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλµατα θα φέρει 
φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του 
και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα 
χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα µπορεί να εξυπηρετεί 8 
νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120εκ x 60εκ και ύψος 55εκ.     

5 

Τραπέζι 
νηπίων 
στρογγυλό 
(εργασίας)  

Τραπέζι κυκλικού σχήµατος, µε µεγάλη σταθερότητα και 
λειτουργικότητα. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασµένος 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα πόδια 
του τραπεζιού θα είναι µασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε 
στρογγυλής διατοµής, ελάχιστης διαµέτρου 2,4εκ., είτε 
τετραγωνικής διατοµής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το 
καπάκι θα είναι κυκλικού σχήµατος, κατασκευασµένο από 
κόντρα πλακέ ή M.D.F. µε επένδυση οξιάς, σε απόχρωση 
επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει στρογγυλεµένες 
ακµές και ειδικά επεξεργασµένη επιφάνεια για να έχει 
περισσότερη αντοχή. Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά 
ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για 
την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώµατα 
που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Θα µπορεί να εξυπηρετεί 6 
νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάµετρος 120εκ και ύψος 
55εκ.     

6 

Καρεκλάκι 
νηπίων 
(φαγητού ή 
εργασίας) 

Κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
Α' ποιότητος. Λουστραρισµένο σε φυσικό χρώµα ο σκελετός 
και σε ζωηρά χρώµατα (επιλογής της υπηρεσίας) το 
κάθισµα και η πλάτη. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής 
διατοµής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε πέντε 
µορσαριστες τραβέρσες ορθογωνικής διατοµής για 
απεριόριστη αντοχή. Το κάθισµα και η πλάτη θα είναι 
ανατοµικά (ελαφρώς κοίλα), αποτελούµενα από κοίλες 
µορσαριστές πήχεις. Όλα του τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σηµείο 
του δεν θα υπάρχει εµφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή 
στοκάρισµα. Θα έχει υποπόδιο για την αναπαυτικότερη 
στάση των νηπίων. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλµατα 
θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 
µετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου. 
Επιθυµητό είναι επίσης, τα καρεκλάκια να έχουν τη 
δυνατότητα να στοιβάζονται καθ' ύψος. Τα χρώµατα και 
βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές εξωτερικές 
διαστάσεις: 33x35x60 εκ. Ενδεικτικές διαστάσεις 
καθίσµατος: 32x30 εκ. Ενδεικτικό ύψος καθίσµατος: 30 εκ.   

7 

Χαµηλή 
µονάδα 
αποθήκευσης 
µε πόρτες και 
κλειδαριά 

Χαµηλή µονάδα αποθήκευσης µε πόρτες και κλειδαριά µε 1 
ράφι ρυθµιζόµενου ύψους. Με στρογγυλεµένες γωνίες από 
πλακάτ θαλάσσης και µελαµίνη στο χρώµα της οξιάς. Να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα ή να συνδυαστεί µε 
άλλα έπιπλα. Ενδεικτικές διαστάσεις Μ/Πλ/Υ: 100x40x45εκ.   

8 
Μονάδα 
αποθήκευσης 
εργασιών ή 
παιχνιδιών, 

Ξύλινη µονάδα αποθήκευσης µε πλαστικά συρτάρια. Ο 
σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο 
MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό. Με 
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µε µικρά 
πλαστικά 
συρτάρια 

δυνατότητα τοποθέτησης 24 πολύχρωµων πλαστικών 
ρηχών συρταριών διαφόρων χρωµάτων, για την 
αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των 
νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα είναι υψηλής 
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα ή σε συνδυασµό µε άλλη 
µικρότερη µονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυµένους τροχούς (οι 
δύο µε φρένο) για την εύκολη µετακίνησή της.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις µονάδας αποθήκευσης: 140x47x70εκ. ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 30x43x8 εκ. ύψος. 

9 

Μονάδα 
αποθήκευσης 
εργασιών ή 
παιχνιδιών, 
µε µεγάλα 
πλαστικά 
συρτάρια 

Ξύλινη µονάδα αποθήκευσης µε πλαστικά συρτάρια. Ο 
σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο 
MDF  µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό. Με 
δυνατότητα τοποθέτησης 3 µεσαίου µεγέθους και 3 µεγάλου 
µεγέθους, πολύχρωµων πλαστικών συρταριών διαφόρων 
χρωµάτων, για την αποθήκευση των εργασιών ή/και των 
παιχνιδιών των νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα 
είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα ή σε συνδυασµό µε άλλη 
µικρότερη µονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυµένους τροχούς (οι 
δύο µε φρένο) για την εύκολη µετακίνησή της.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις µονάδας αποθήκευσης: 105x47x70εκ. ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις µεσαίου κουτιού: 30x43x15εκ. ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις µεγάλου κουτιού: 30x43x23 εκ. ύψος.      

10 

Ξύλινη 
συρταριέρα 
εργασιών 24 
θέσεων 

Ξύλινη µονάδα αποθήκευσης µε ξύλινα συρτάρια. Ο 
σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο 
MDF  µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου. Με δυνατότητα τοποθέτησης 24 
χρωµατιστών ατοµικών συρταριών (σε έξι στήλες), για την 
αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Τα ξύλινα συρτάρια 
θα µπορούν να έχουν διακόσµηση και να φέρουν ξύλινο 
διακριτικό σήµα για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του. 
Τα θα συρτάρια είναι και αυτά κατασκευασµένα από συνθετικό 
ξύλο MDF  και το µοντάρισµά τους γίνεται µε οδοντωτά – 
µπακλαβωτά µόρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη 
αντοχή. Τα συρτάρια αντί για πόµολο θα φέρουν τρυπηµένη 
χουφτίτσα για την ασφάλεια των παιδιών. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα 
χρώµατα που χρησιµοποιούνται θα είναι νερού, µη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις µονάδας αποθήκευσης: 
124x40x82εκ. ύψος.      

11 
Ξύλινη 
παιχνιδοθήκη 
6 κουτιών 

Ο σκελετός είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο MDF µε 
επένδυση οξιάς, λουστραρισµένος στο φυσικό χρώµα του 
ξύλου µε βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το 

περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί 
πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 
έξι (6) µεγάλα κουτιά ενδεικτικών διαστάσεων 40Χ47Χ25εκ. 
ύψος το κάθε ένα. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά 
χρώµατα: πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, µπλε και θα είναι 
κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών. Τα έξι κουτιά θα 
πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να µην 
αφήνουν κενό. Η πλάτη του επίπλου θα εφαρµόζει συρταρωτά 
στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο µπορεί να έχει 4 ενισχυµένες 
ρόδες  µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή του στο χώρο που 
χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα 
για τα νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85Χ49Χ90 εκ. ύψος     

12 
Ξύλινη 
ραφιέρα 
αποθήκευσης 

Κατασκευασµένη από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, 
λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Περιλαµβάνει 7 
ράφια (τα 6 συρταρωτά) για την αποθήκευση χαρτονιών. Τα   
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χαρτονιών συρταρωτά ράφια  θα έχουν χρωµατιστές λαβές. Όλα τα άκρα 
του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα φέρει 4 
ενισχυµένους τροχούς (οι δύο µε φρένο) για την εύκολη 
µετακίνησή της. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 78Χ60Χ87εκ. ύψος. 

13 

∆ιάφορες 
ξύλινες 
µονάδες 
αποθήκευσης 

Μονάδες αποθήκευσης αποτελούµενες από συρτάρια, 
ανοιχτές ραφιέρες, κλειστές ντουλάπες µε κλειδαριές ή 
συνδυασµούς αυτών, κατασκευασµένες από συνθετικό ξύλο 
MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένες στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου και βαµµένες τοπικά σε χρώµατα επιλογής 
της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα τους θα είναι στρογγυλεµένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά. Οι µονάδες 
αποθήκευσης θα φέρουν κατάλληλες εγκοπές (χούφτες) αντί 
για πόµολα, για µεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. 
Ενδεικτικό βάθος µονάδων: 45 εκ.    

14 
Κρεµάστρα 
ρούχων 

Κρεµάστρα 10 θέσεων. Κατασκευασµένη από συνθετικό 
ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς. Με σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. Θα είναι βαµµένη µε ζωηρά-φωτεινά χρώµατα 
και λουστραρισµένη. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς 
το περιβάλλον. Τα κρεµαστάρια θα είναι διπλά, µεταλλικά 
και µεγάλης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x35 εκ.   

15 
Παπουτσοθή
κη 

Παπουτσοθήκη τοίχου, κρεµαστή, µορφής πανό, 9 θέσεων 
(µε 9 θήκες). Από νάιλον πανί που πλένεται µε σφουγγάρι. 
Σε χρώµατα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 85x85 εκ.   

16 
Σκαµπό 
Ενηλίκων 

Σκαµπό ενηλίκων για χρήση στον χώρο της κουζίνας. 
Κατασκευή εξ, ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, µε 
κάθισµα ανατοµικό και σκελετό ορθογωνικής διατοµής. Η 
σύνδεση του σκελετού θα γίνεται µε έξι µορσαριστες 
τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Όλες οι ακµές θα είναι 
στρογγυλεµένες.  Σε κανένα σηµείο του δεν θα υπάρχει 
εµφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισµα. Θα έχει 
τέσσερα πόδια και στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά 
τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και την αποφυγή 
φθοράς του δαπέδου. Θα είναι λουστραρισµένο στο φυσικό 
χρώµα. Τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
νερού, µη τοξικά.  

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 38 X 38εκ., ύψος καθίσµατος: 60εκ.    

  …/… /2017   

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
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ΟΜΑ∆Α Β: ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης) 

Β. ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 
Προστατευτικό 
κάλυµµα για 
στρώµα  

Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυµµα, κατάλληλο για το 
παιδικό στρώµα, 100% βαµβακερό από τη µια πλευρά 
και µε φίλµ πολυουρεθάνης από την άλλη, ώστε να είναι 
πολύ απορροφητικό και απόλυτα αδιάβροχο. Θα 
πλένεται στο πλυντήριο σε υψηλή θερµοκρασία 
(τουλάχιστον 60°C), για καλύτερη προστασία από τα 
ακάρεα. Σε διάσταση κατάλληλη για το στρώµα.     

2 
Σετ σεντόνια 
νηπίων 

Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, ενδεικτικής 
διάστασης 100x170 εκ., από 100% βαµβακερό ύφασµα.     

3 
Σετ σεντόνια 
νηπίων για 
ραντζάκι  

Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, από 100% 
βαµβακερό ύφασµα, όπου το κατωσέντονο θα έχει 
λαστιχάκια στις γωνίες, ώστε να εφαρµόζει σταθερά στο 
ραντζάκι. Σε διάσταση κατάλληλη ώστε να ταιριάζουν στο 
ραντζάκι.     

4 Κουβέρτα πικέ  
Κουβέρτα βαµβακερή σε διάφορα χρώµατα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 110x160εκ.      

5 
Κουβέρτα 
ακρυλική 

Κουβέρτα ακρυλική, σε χρώµατα επιλογής της 
υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x160 εκ.  

    

6 Πάπλωµα 

Πάπλωµα πλενόµενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για 
κρεβάτι νηπίων,  σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας 
αποτυπωµένο στο εξωτερικό του, 100% βαµβακερό 
ύφασµα υψηλής ποιότητας. Οικολογικό και φιλικό προς 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγµένο από 
επιβλαβείς ουσίες που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 
την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και νηπίων. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x140 εκ.     

7 Παπλωµατοθήκη  
Από 100% βαµβακερό ύφασµα υψηλής ποιότητας. 
Ενδεικτικές διαστάσεις παπλωµατοθήκης: 110x140 εκ.  

    

8 
Πετσέτα µικρή 
(χεριών) 

Πετσέτα βαµβακερή 100%, µαλακή, µεγάλης 
απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα 
χρώµατα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x50εκ. 

    

9 
Πετσέτα µεγάλη 
(σώµατος) 

Πετσέτα βαµβακερή 100%, µαλακή, µεγάλης 
απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα 
χρώµατα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50x70εκ.     

10 
Πετσέτα 
κουζίνας  

Πετσέτα βαµβακερή 100%, µαλακή, µεγάλης 
απορροφητικότητας και αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
50 Χ70εκ.     

11 Ποδιά κουζίνας 

Ποδιά κουζίνας από βαµβακερό ύφασµα τύπου 
καµπαρντίνας, µε µπούστο, πλενόµενη στο πλυντήριο, 
ενδεικτικών διαστάσεων 80X60εκ. 

     

12 
Σκούφος 
µάγειρα  

Σκούφος µαγείρων από 100% βαµβάκι, λευκού 
χρώµατος διαφόρων µεγεθών ή που θα µπορούν να     
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ανοιγοκλείνουν µε κούµπωµα τύπου βέλκρο (σκρατς). 

 

13 Σαλιάρα 
Σαλιάρα βαµβακερή µε δέσιµο τύπου βέλκρο (σκρατς). 
Ενδεικτική διάσταση: 27x40εκ. 

    

14 
Μαξιλάρι 
δαπέδου 

Μαξιλάρι δαπέδου τετράγωνο. Θα είναι δίχρωµο, µε 
χρώµατα επιλογής της υπηρεσίας. Κατασκευασµένο από 
αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, µε κάλυµµα από 
ύφασµα ή δερµατίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Το 
κάλυµµα θα µπορεί εύκολα να αφαιρείται και να πλένεται. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30x7 εκ.      

15 
Κουρτίνα 
συσκότισης 

Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο ύφασµα πυκνής 
ύφανσης, υψηλής αντοχής, πλενόµενο, σε χρώµα και 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραµµένη σύµφωνα µε 
τις ενδεικτικές διαστάσεις 5,00µΧ2,40µ, για την 
µπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.  

   

16 
Κουρτίνα 
διακοσµητική 

Κουρτίνα διακοσµητική από βραδύκαυστο ύφασµα σε 
χρώµα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραµµένη 
σύµφωνα µε τις ενδεικτικές διαστάσεις 6,00µΧ2,40µ, για 
την µπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων. 

   

17 

Κουρτινόβεργα 
διπλή µεταλλική 
µε στήριξη 
βαρέως τύπου 

 

Κουρτινόβεργα διπλή µεταλλική, ανοξείδωτη, µε 
στηρίξεις βαρέως τύπου, µήκους περίπου 4,10µ, για την 
µπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. 
Συµπεριλαµβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα 
απαραίτητα µικροϋλικά και εξαρτήµατα για την πλήρη και 
σωστή τοποθέτηση. 

   

 

…/… /2017 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισµού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη 
χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήµατα καλλιτεχνίας) 

     

Γ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 
Πλαστικό σετ 
κουζίνας 

Γωνιά κουζίνας, κατασκευασµένη από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό υψηλής ποιότητας. Θα περιλαµβάνει ενδεικτικά: 
φούρνο µικροκυµάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, 
πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη, τηλέφωνο, πλυντήριο, 
στεγνωτήριο και σίδερο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
115x43x115 εκ.     

2 
Πλαστικό σετ 
τροφίµων 

Σετ τροφίµων σε φυσικό µέγεθος, επιλογής της υπηρεσίας 
(π.χ. διάφορα ψάρια, ή κρεατικά ή ψωµάκια ή τυριά ή 
γλυκίσµατα κ.λ.π.). Θα είναι κατασκευασµένα από 
πλαστικό υλικό, µη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής.     

3 
Πλαστικός 
πάγκος 
κατασκευών 

Πάγκος κατασκευών από πλαστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας και αντοχής. Θα περιλαµβάνει πλήρη σειρά 
εργαλείων & εξαρτηµάτων. Ενδεικτικό ύψος: 100 εκ.     

4 
Ξύλινο, µικρό 
µανάβικο 

Μικρό µανάβικο, κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο 
MDF µε επένδυση οξιάς και λουστραρισµένο στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστή διακόσµηση. Θα έχει 2-3 
κεκλιµένα ράφια, στα οποία θα χωράνε τουλάχιστον 4 
καφάσια. Θα έχει επίσης ένα ράφι συναλλαγών. Τα 
χρώµατα και τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
νερού, µη τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70x55x125 εκ. 
ύψος. Ο εξοπλισµός δεν θα περιλαµβάνεται.     

5 
Ξύλινο καφάσι 
µε πλαστικά 
φρούτα 

Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, 
λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαµβάνει ποικιλία 
φρούτων σε φυσικό µέγεθος, από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεµάχια).     

6 
Ξύλινο καφάσι 
µε πλαστικά 
λαχανικά 

Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, 
λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαµβάνει ποικιλία 
λαχανικών σε φυσικό µέγεθος, από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεµάχια).   

7 
Κουκλοθέατρο 
ξύλινο 

Επίπεδο κουκλοθέατρο κατασκευασµένο από συνθετικό 
ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου, µε χρωµατιστή διακόσµηση. Στην όψη 
θα φέρει χαραγµένη διακόσµηση, π.χ. σύννεφα, 
µελισσάκια, ήλιο, λουλούδια κ.λ.π. Η οθόνη-σκηνή θα έχει 
σχήµα κυψέλης και θα φέρει κουρτινάκι. Θα στηρίζεται σε 
δύο ξύλινα κάθετα στηρίγµατα. Όλα του τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και 
τα βερνίκια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι νερού, µη 
τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x50x120 εκ. ύψος.   

8 
Κούκλες 
κουκλοθέατρου 

∆ιάφορες κούκλες κουκλοθέατρου (φιγούρες ανθρώπων, 
ζώων κ.λπ.)     

9 Κούκλες 
Κούκλες από διάφορες φυλές (π.χ. Αφρικανός, Αφρικάνα, 
Ασιάτης, Ασιάτισσα, Ευρωπαίος, Ευρωπαία, Ινδιάνοι 
κ.λπ.)     
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10 
Παιχνίδια 
νηπίων 

Παιχνίδια διαφόρων δραστηριοτήτων, κατάλληλα για νήπια 
(κουκλάκια, αυτοκινητάκια, τουβλάκια, παζλ κ.λπ.)     

11 
Πίνακας 
µουσικών 
οργάνων 

Πίνακας για τοποθέτηση µουσικών οργάνων. Το πλαίσιο 
του πίνακα θα είναι κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε 
βερνίκι νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο 
πίνακας θα αποτελείται από διάτρητο υλικό πάνω στο 
οποίο θα κρέµονται µε ειδικά µεταλλικά γαντζάκια τα 
µουσικά όργανα. Θα περιλαµβάνει τους γάντζους και 
πλήρες σετ 18 µουσικών οργάνων: µεταλλόφωνο, ντέφι, 
ταµπουρίνο, 2 ζεύγη µαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 
καστανιέτες µε λαβή, ζεύγος κύµβαλα µεγάλα, ζεύγος 
κύµβαλα δακτύλων, κύµβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια 
δερµάτινα µε λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, µουσικό 
κρόταλο και τρίγωνο. Ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα: 
80x60 εκ.     

12 
Πίνακας 
µαγνητικός και 
µαρκαδόρου 

Πίνακας µαγνητικός και µαρκαδόρου, ενδεικτικής 
διάστασης 120x90εκ. Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι από 
αλουµίνιο και θα διαθέτει 2 µεταλλικά γαντζάκια για να 
µπορεί να κρεµαστεί στο τοίχο. Θα υπάρχει επίσης ειδική 
υποδοχή για την τοποθέτηση των µαρκαδόρων.     

13 
Πίνακας 
ανάρτησης 
εργασιών 

Πίνακας για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών. Το 
πλαίσιο θα είναι από ξύλο φουρνιστής οξιάς και το ταµπλό 
από ινσουλάιτ επενδεδυµένο µε τσόχα ή άλλο ύφασµα, σε 
χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. πράσινο, µπλε ή 
κόκκινο). Ενδεικτικές διαστάσεις: 150x120 εκ.     

14 
Ράγα 
ανάρτησης 
εργασιών 

Ράγα από φελλό, για την ανάρτηση των εργασιών των 
παιδιών (µε χρήση των ειδικών καρφιτσών µε το πλαστικό 
κεφάλι). Ενδεικτικές διαστάσεις:100x10 εκ. Πάχος περί τα 
2 εκ.     

15 

Αφρώδες 
πλακάκι   
δαπέδου 

 

Χρωµατιστά τεµάχια αφρώδους πλάκας δαπέδου, υψηλής 
ποιότητας αφρού κλειστής κυψέλης, µη τοξικού, συµβατό 
µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN 71. Ενδεικτικές ελάχιστες 
διαστάσεις: 32Χ32εκ. Πάχος περί τα 12 χιλ. 

    

 

…/… /2017 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων) 

∆. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 Γραφείο 

Γραφείο από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης µε φιλµ 2χιλ. 
περιµετρικά, σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας (οξιά ή κερασιά). Η 
επιφάνεια εργασίας θα έχει πάχος 2,5 εκ. και οι ακµές της θα είναι 
στρογγυλεµένες.  Με µεταλλικά πόδια χρώµατος ασηµί. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 140x80x72 εκ. µε πάχος επιφανείας γραφείου περί τα 25 
χιλ.     

2 

Συρταρι
έρα 
γραφείο
υ 

Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, µε 4 συρτάρια, κατασκευασµένη 
από µοριοσανίδα υψηλής συµπιέσεως, επενδεδυµένη µε φιλµ 
µελαµίνης. Οι επιφάνειες της συρταριέρας θα είναι ειδικά 
επεξεργασµένες, για να µη διαβρώνονται από το πλύσιµο και να µη 
χαράζονται κατά τη χρήση. Οι µετώπες των συρταριών θα φέρουν 
πόµολα ανατοµικού σχήµατος και η κίνηση τους θα γίνεται µε 
αθόρυβους µηχανισµούς κύλισης. Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας, 
η οποία θα κλειδώνει όλα µαζί τα συρτάρια. Το πρώτο συρτάρι της 
συρταριέρας θα φέρει πλαστική µολυβοθήκη, µε διάφορες θήκες 
(κοιλότητες) για την τοποθέτηση µικροαντικειµένων, ενσωµατωµένη 
στο εσωτερικό του κασώµατος. Στη βάση θα φέρει τέσσερις (4) 
εµφανείς τροχούς ασφαλείας, µε ικανότητα κίνησης καθ’ όλες τις 
διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg 
ανά τροχό. Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x60x60 cm ύψος     

3 

Κάθισµα 
εργασία
ς 
τροχήλα
το  

Κάθισµα ρυθµιζόµενο, περιστροφικό, ανατοµικό, µε χωριστή 
ρυθµιζόµενη (ως προς το ύψος) πλάτη. Βάση µε ενισχυµένο 
πλαστικό πέντε (5) ακτινών µε ασφαλείς περιστροφικούς τροχούς. 
Κάθισµα και πλάτη από ενισχυµένο πλαστικό επενδεδυµένο µε 
αφρώδες υλικό αρίστης ποιότητας µε ταπετσαρία από ύφασµα 
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Μηχανισµοί ανύψωσης 
(αµορτισέρ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Χωρίς µπράτσα. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: Συνολικό ύψος 70-80 εκ., Ύψος έδρας 
(κάθισµα) 40-50 εκ., Πλάτος και βάθος καθίσµατος περί τα 40 εκ., 
Ύψος πλάτης ρυθµιζόµενο 55-75 εκ.      

4 

Κάθισµα 
συνεργά
τη ή 
επισκέπ
τη 

Κάθισµα πολλαπλών χρήσεων, µε ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και 
πλάτης, χωρίς µπράτσα. Αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούµενο 
επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσµατος είναι µεταλλικός και βαµµένος 
µε ηλεκτροστατική βαφή. Τα 4 πόδια του καθίσµατος είναι από 
χαλυβδοσωλήνα διατοµής περίπου Φ 25 και πάχους 1,5 χιλ. Τα 
στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασµένα από 
πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωµένα για µεγάλη αντοχή και 
διαµορφωµένα µε ανατοµικές καµπύλες. Έδρα και πλάτη 
καλύπτονται από πλαστικά κελύφη µε τέλεια εφαρµογή και από 
αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 2,5 εκ., 
ειδικά διαµορφωµένο στην ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος και 
επενδύονται µε δερµατίνη ή ύφασµα υψηλής ποιότητας που πληροί 
τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και τριβής. Στα 
σηµεία επαφής µε το έδαφος το κάθισµα θα φέρει πλαστικά πέλµατα 
για την προστασία του δαπέδου. Ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτη 
50x35 εκ., έδρα 50x45 εκ., ύψος έδρας 43 εκ.     

5 
Βιβλιοθή
κη 

Βιβλιοθήκη µε ράφια και ξύλινες πόρτες στο κάτω µέρος της. Από 
µοριοσανίδα µε επένδυση µελαµίνης. Στο κάτω µέρος έχει 2 πόρτες, 
ενώ στο επάνω µόνο ράφια (3 ράφια). Σε χρώµα επιλογής της 
Υπηρεσίας (π.χ. δρυς). Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x45x195 εκ. Πάχος 
πλαϊνών και ραφιών( ελάχιστο) 18χιλ.     

…/… /2017 
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV: 30000000-9 (Μηχανήµατα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισµός και προµήθειες εκτός από 
έπιπλα και πακέτα λογισµικών) 

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 Η/Υ 

Desktop PC µε επεξεργαστή 3.40 GHz πολλαπλών 
πυρήνων, µνήµη Ram 4 GB, κάρτα γραφικών Intel HD 
Graphics ή αντίστοιχη, σκληρός δίσκος 500 GB, 
λειτουργικό Windows 8.1µε πρόγραµµα κειµενογράφου 
(WORD) και  υπολογιστικού  φύλλου  (EXCEL) Microsoft 
Set Office Home & Business 32/64bit Greek OEM 
καθώς επίσης και σύστηµα προστασίας έναντι ιών Eset 
Smart Security     

2 Οθόνη Η/Υ 

Οθόνη 20’’, τεχνολογίας LCD LED, µε ανάλυση 
τουλάχιστον 1600x900 και µικρή κατανάλωση ενέργειας. 
Θα διαθέτει µεγάλη επιφάνεια εργασίας, µε λειτουργία 
Flicker Safe, έτσι ώστε το τρεµόπαιγµα της εικόνας να 
µειώνεται κατά το δυνατόν στο µηδέν, για 
ελαχιστοποίηση της κούρασης ακόµα και µετά από 
πολύωρη εργασία, και µε εύκολη ρύθµιση της 
φωτεινότητας της, για άνετο διάβασµα.     

3 
Εκτυπωτής 
έγχρωµος 

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser µε υψηλή ταχύτητα 
εκτύπωσης (άνω των 15 σελ./λεπτό για ασπρόµαυρες 
εκτυπώσεις και άνω των 3 σελ./λεπτό για έγχρωµες) και 
υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, τουλάχιστον 1.200 dpi 
(ανάλυση 600x600 dpi). Θα είναι απλός στην 
εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση, µε αναλώσιµα 
που αντικαθίστανται εύκολα. Θα είναι µικρών 
διαστάσεων, ώστε να εξοικονοµεί πολύτιµο χώρο στο 
γραφείο.     

4 Συσκευή FAX 

Συσκευή Fax, τεχνολογίας Laser. Με δυνατότητα 
αναπαραγωγής αντιγράφων, υψηλή ποιότητα 
εκτύπωσης, υψηλή ταχύτητα µεταβίβασης (λιγότερο από 
5 sec/σελίδα) και µνήµη εγγράφων τουλάχιστον 100 σελ.     

5 
Φωτοτυπικό 
µηχάνηµα 

Έγχρωµο επιδαπέδιο φωτοτυπικό µηχάνηµα µε 
δυνατότητα ταχύτητας παραγωγής αντιγράφων 
τουλάχιστον 20 αντίγραφα ανά λεπτό (στο ασπρόµαυρο) 
και για µεγέθη χαρτιού Α3, Α4, Β4, Α5, Α6. Θα διαθέτει 1 
κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού χωρητικότητας περί των 
250 φύλλων.     

6 
Τηλεφωνική 
συσκευή 
ασύρµατη 

Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή, φωτιζόµενης οθόνης. 
Να διαθέτει εµβέλεια σε ανοιχτό χώρο 300µ και σε 
κλειστό χώρο 50µ. και να έχει δυνατότητα λειτουργίας 
µειωµένης ακτινοβολίας (ECO). Να διαθέτει Ελληνικό 
µενού και δυνατότητα αποθήκευσης τηλεφωνικού 
κατάλογου τουλάχιστον 100 επαφών. Να υποστηρίζει 
αναγνώριση κλήσεων, µε κατάλογο τουλάχιστον 40 
εισερχοµένων κλήσεων. Να διαθέτει επίσης τα εξής 
χαρακτηριστικά: καταγραφή διάρκειας της κλήσης, 
ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας, δυνατότητα 
επανάκλησης 10 τελευταίων αριθµών, δυνατότητα 
εντοπισµού της συσκευής, ανοιχτή ακρόαση, δυνατότητα 
γραπτών µηνυµάτων (sms), 10 επιλογές ήχου κλήσεων, 
ρύθµιση έντασης του ήχου, ένδειξη φόρτισης µπαταρίας. 
Ο χρόνος αναµονής να είναι τουλάχιστον 160 ώρες και ο 
χρόνος οµιλίας τουλάχιστον µέχρι 10 ώρες.    
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7 
Τηλεφωνική 
συσκευή 
ενσύρµατη 

Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με φωτιζόμενη οθόνη με 
ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Δυνατότητα αναγνώρισης 

ταυτότητας καλούντα, ανοιχτή συνομιλία, Ελληνικό μενού, 

λίστα τουλάχιστον 30 αναπάντητων κλήσεων, 
τουλάχιστον 30 μνήμες ταχείας κλήσης, τουλάχιστον 20 

μνήμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση, επιλογέα 

κουδουνισμού, ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού 
και μεγαφώνου, ηλεκτρονική αναμονή, πλήκτρο 

πλοήγησης, κλείδωμα πληκτρολογίου, φραγή κλήσεων, 

λυχνία ένδειξης κουδουνισμού. Για επιτραπέζια ή 

επιτοίχια τοποθέτηση. Δυνατότητα λειτουργίας σε 
διακοπή ρεύματος. 

  

8 
Συσκευή  
ενδοεπικοινωνίας 
ασύρµατη 

Ασύρµατη συσκευή  µε αµφίδροµη επικοινωνία ήχου, για 
την επικοινωνία των εργαζόµενων στο χώρο της 
κουζίνας στο Α’ επίπεδο µε το υπόλοιπο προσωπικό του 
Παιδικού Σταθµού. Συχνότητα τουλάχιστον 1,8GHz. 
Εµβέλεια µέχρι 50 µ. εσωτερικά και 300µ. εξωτερικά. 
Ένδειξη led λειτουργίας και χρήσης, έλεγχος έντασης 
φωνής, ποµπός µε τροφοδοτικό, δέκτης µε τροφοδοτικό 
ή µπαταρίες.   

 

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή 
εικόνας) 

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

Έγχρωµος δέκτης τηλεόρασης, που θα πρέπει να είναι 
καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας 
και τεχνικά αξιόπιστος. Επί πλέον, θα πρέπει να είναι νέο 
µοντέλο και η κατασκευή – εµπορική του διάθεση να είναι 
εντός των τελευταίων 12 µηνών από την δηµοσίευση της 
παρούσης διακήρυξης. Η συσκευή θα είναι κατασκευασµένη 
και θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ε.Ε, θα 
είναι δε εφοδιασµένη µε το σήµα CE και θα συνοδεύεται από 
τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης για το συγκεκριµένο 
µοντέλο. Τεχνικές απαιτήσεις: • Οθόνη τουλάχιστον 42'' 
ιντσών και κατά µέγιστο 50”, τύπου LED µε αναλογία εικόνας 
16:9 • Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α+ • Ανάλυση εικόνας 
Full HD • Συχνότητα σάρωσης εικόνας τουλάχιστον 500 Hz • 
Θα υποστηρίζει Smart-TV • ∆υνατότητα κλειδώµατος για τα 
παιδιά • Ισχύς ηχείων τουλάχιστον 20 Watt • Συνδέσεις & 
θύρες, τουλάχιστον: 3 x HDMI, Scart (Full), 3 x USB 2.0, RF 
In, Composite In (CVBS + Audio), Component In (Y,Pb,Pr + 
Audio), Ψηφιακή έξοδος ήχου, LAN, Έξοδος ακουστικών, 
WiDi • Εύχρηστο menu λειτουργίας και TELETEXT • 
Ενσωµατωµένο Wi-Fi •  Ενσωµατωµένος ψηφιακός 
αποκωδικοποιητής     

1 
∆έκτης 
Τηλεόρασης 

 • Ελληνικό µενού (ρυθµίσεων – λειτουργίας) • Κάθε 
µηχάνηµα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα 
Ελληνικά, που θα περιέχει πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης. 
Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας µε τον 
προσφερόµενο χρόνο ισχύος της (τουλάχιστον 2 ετών). Επί 
πλέον θα διατίθεται οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών 
λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει 
τον χρήστη στη σύνδεση και χρήση της συσκευής.     

2 
BLU-RAY 
PLAYER 

Η συσκευή πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι νέο µοντέλο και η κατασκευή – 
εµπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 
µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να 
έχει δυνατότητα αναπαραγωγής Blu-Ray disc, DVD, 
µουσικής (MP3, CD), φωτογραφιών, διαδικτυακού 
περιεχοµένου. Να διαθέτει εύχρηστο µενού λειτουργίας-
πλοήγησης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί είναι οι ακόλουθες: • Μορφή δίσκων: Blu-ray, DVD-
Video/DVD±R/DVD±RW, CD DA/CD-R/CD-RW • Συνδέσεις: 
Έξοδος HDMI, έξοδος ήχου, είσοδος USB, σύνδεση Ethernet 
• Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρουσίαση φωτογραφιών µε 
µουσική. Κλείδωµα για τα παιδιά. • Εγγύηση κατασκευαστή: 
τουλάχιστον 1 έτος     
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3 
Φορητό 
Ράδιο-CD 
PLAYER 

Φορητό ράδιο-CD.  Θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, 
σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εµφάνισης, να είναι 
STEREO και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή 
µεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήµα C.E και η κατασκευή 
– εµπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 
µηνών από την δηµοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να 
πληροί τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές: • Ενσωµατωµένα 
ηχεία ελάχιστης ισχύος 2 x 1 Watt • Θύρα USB • 
Αναπαραγωγή CD-R, CD-RW, MP3 • ∆υνατότητα εγγραφής 
MP3 • Ψηφιακό ραδιόφωνο µε δέκτη FM / AM • Αυτόµατη 
ανίχνευση σταθµών • Μνήµες σταθµών: τουλάχιστον 15 • 
Λειτουργία µε µπαταρία ή ρεύµα • Βάρος: µέγιστο 2,5 κιλά • 
Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος     

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

CPV: 43325000-7 (Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής χαράς) 

Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 

Πλαστική 
τραµπάλα, 
ατοµική, για 
µικρά παιδιά 

Πλαστική (ατοµική) τραµπάλα σε σχήµα αλόγου 
ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναµου, σε χρώµα 
επιλογής της υπηρεσίας. Το κάθισµα της θα διαθέτει ψηλή 
πλάτη και φαρδιά βάση, σχεδιασµένη ειδικά για απόλυτη 
ασφάλεια των παιδιών. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 
µηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (90x75x60) εκ.      

2 

Πλαστική 
τραµπάλα, 3 
θέσεων, για 
µεγαλύτερα 
παιδιά 

Πλαστική τραµπάλα σε σχήµα µεγάλου ζώου (π.χ. 
φάλαινα, κροκόδειλος, σκυλάκι, δράκος κ.λ.π.), ενδεικτικού 
τύπου Little Tikes ή Dantoy ή ισοδύναµου. Θα έχει µεγάλο 
µήκος, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από 
τρία παιδιά. Θα είναι κατάλληλη τόσο για εσωτερική, όσο 
και για υπαίθρια χρήση. Με σταθερή βάση, άνετα 
καθίσµατα και µεγάλες χειρολαβές, που θα  εξασφαλίζουν 
ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Θα καθαρίζεται 
εύκολα µε σαπούνι και νερό. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 
1.5-5 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x43x36) 
εκ.     

3 
Πλαστική 
τσουλήθρα, 
Μικρή 

Μικρή πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης 
αποθήκευσης, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή 
ισοδύναµου. Θα είναι κατάλληλη για εξωτερική αλλά και 
εσωτερική χρήση, ιδιαίτερα σταθερή, κατασκευασµένη από 
ανθεκτικό πλαστικό, σε όµορφα φωτεινά χρώµατα και θα 
διαθέτει αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές. 
Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 µηνών. Ενδεικτικές 
διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (120x50x70) εκ.     

4 
Πλαστική 
τσουλήθρα, 
Μεγάλη 

Μεγάλη πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης 
αποθήκευσης, κατάλληλη τόσο για εξωτερική όσο και για 
εσωτερική χρήση. Θα έχει µήκος διαδροµής ολίσθησης 
περί τα 160 cm. Θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής 
ποιότητας συµπαγές πλαστικό, που θα µένει αναλλοίωτο 
κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η σκάλα θα έχει 
ειδικά σχεδιασµένα, φαρδιά σκαλοπάτια και µεγάλη βάση 
για σταθερότητα και ασφάλεια. Η τσουλήθρα θα 
ξεκλειδώνει και θα διπλώνει για ευκολία και οικονοµία 
χώρου στην αποθήκευση. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 2-
6 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (170x100x100) 
εκ.     

5 
Τούνελ 
Παιχνιδιού – 
Αναρριχητής 

Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού µε αναρρίχηση, ενδεικτικού 
τύπου Little Tikes ή ισοδύναµου, σε σχήµα Igloo. Θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικούς αλλά και 
εξωτερικούς χώρους. Θα διαθέτει διαφόρων µεγεθών 
τρύπες για εύκολες ή δυσκολότερες αναρριχήσεις. Τα 
παιδιά θα µπορούν να χρησιµοποιούν το εσωτερικό του ως 
χώρο παιχνιδιού. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 2 ετών +. 
Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x70x50) εκ. 
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6 

Τούνελ 
παιχνιδιού 
«Χαρούµενη 
Κάµπια» 
(βασικό σετ) 

Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού, εξωτερικού χώρου, σε µορφή 
κάµπιας, µε σώµα που θα µπορεί να διαµορφωθεί µε 
διάφορες κλίσεις. Κατασκευασµένο από ανθεκτικό 
πλαστικό, ώστε τα παδιά να µπορούν µε ασφάλεια να 
σκαρφαλώνουν ακόµα και στην οροφή του. Θα αποτελείται 
από τµήµατα διαφορετικού χρώµατος, τα οποία θα 
συναρµολογούνται µε ευκολία, προσδίδοντας στο τούνελ 
διάφορα σχήµατα. Το βασικό σετ θα αποτελείται από το 
πρόσωπο, από 4 σπονδύλους και ουρά και θα έχει 
δυνατότητα επέκτασης µε προσθήκη σπονδύλων. 
Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών +. Ενδεικτικές 
διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (220x100x110) εκ.     

7 
Πλαστικό 
σπιτάκι µε 
κήπο 

Πλαστικό παιδικό σπιτάκι µε κήπο, ενδεικτικού τύπου Little 
Tikes ή ισοδύναµου. Θα είναι κατασκευασµένο από 
υψηλής ποιότητας συµπαγές πλαστικό, που θα µένει 
αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα 
αποτελεί ένα αξιαγάπητο σπιτάκι παιχνιδιού, στο οποίο τα 
παιδιά θα µπορούν να ασχοληθούν µε δραστηριότητες 
όπως το να «επιδιορθώσουν» τον φράχτη του µε τα 
εργαλεία (σφυρί, κατσαβίδι, κλειδί) που περιλαµβάνονται, 
να φυτέψουν και να µεγαλώσουν, φροντίζοντας τα, τα δικά 
τους λουλούδια στα πραγµατικά παρτεράκια που διαθέτει 
όπως επίσης και να µαγειρέψουν το γεύµα τους στη 
πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα του. Κατάλληλο για παιδιά 
ηλικίας 18 µηνών+. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 
(200x100x135) εκ.     

8 
Πλαστικό 
σπιτάκι 
καλύβα πικ-νικ 

Πλαστικό παιδικό σπιτάκι σε µορφή ορεινής καλύβας, 
ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναµου, το οποίο θα 
αποτελεί ιδανικό µέρος και για πικ-νικ. Θα είναι 
κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας συµπαγές 
πλαστικό, που θα µένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Θα περιλαµβάνει τραπεζάκι πικ-νικ, 
δύο πάγκους, καθίσµατα, πολλά αξεσουάρ (τρόφιµα, 
σερβίτσια κ.λ.π.), ηλεκτρονικό κουδούνι µε πολλούς ήχους, 
κεραµωτή σκεπή µε σοφίτα, µεγάλα παράθυρα και πόρτα 
τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του θα είναι εξοπλισµένο µε 
κουζίνα, νεροχύτη, ντουλάπια και τζάκι. Ενδεικτικές 
διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (160x95x120) εκ.     

9 

∆άπεδο 
ασφαλείας 
εξωτερικού 
χώρου 

Ελαστικά, αντικραδασµικά, αντιολισθητικά, πλακίδια 
ασφαλείας δαπέδου, µη τοξικά, πάχους 40 χιλ.. Θα είναι 
κατασκευασµένα από ανακυκλωµένους κόκκους ελαστικού 
καουτσούκ και  κόλλα πολυουρεθάνης, χρώµατος 
πράσινου κυπαρισσί ή κεραµιδί. Θα είναι υδατοδιαπερατό, 
µε αυλακώσεις στο υπόστρωµα για την αποστράγγιση των 
νερών. Θα συναρµολογούνται µε πλαστικούς πύρους. Το 
δάπεδο θα είναι πιστοποιηµενο για ακίνδυνη πτώση από 
ύψος 1,50 µ. Πιστοποιήσεις: Τα ελαστικά πλακίδια θα 
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 
1177: ∆άπεδα παιχνιδότοπων µε απορροφητικότητα 
κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής 
από αναγνωρισµένο φορέα µε έγγραφη πιστοποίηση. Η 
εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να 
διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση εφαρµογής, από 
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, σύµφωνα µε το ISO 
9001. Επίσης, ο τάπητας θα ελεγχθεί από αρµόδιο φορέα 
ελέγχου πιστοποίησης µετά την τοποθέτηση του, ότι 
ικανοποιεί την συγκεκριµένη απαίτηση. Θα τοποθετηθούν 
επί καλά ισοπεδωµένου χώµατος στον υπαίθριο χώρο του 
Παιδικού Σταθµού, συνολικού εµβαδού περίπου 200τµ. 
Ενδεικτικές διαστάσεις πλακιδίων: 50Χ50εκ.      
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10 
Συνθετικός 
χλοοτάπητας 

Συνθετικός χλοοτάπητας πράσινου χρώµατος, κατάλληλος 
για τη διαµόρφωση εξωτερικών χώρων παιδικών σταθµών. 
Θα είναι απόλυτα ασφαλής και υποαλλεργικός, µε ύψος 
πέλους τουλάχιστον 25χιλ. Θα είναι ανθεκτικός σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες, µε εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. 
Θα έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση. Θα αποτελείται 
από συνδυασµό πράσινης µονόκλωνης ίνας 
πολυαιθυλενίου και σγουρής ίνας πολυπροπυλενίου.  
Υπόστρωµα από λάτεξ µε τρύπες αποστράγγισης. Σε ρολό 
πλάτους 4µ. (Περιλαµβάνεται η απαιτούµενη συγκολλητική 
ταινία και η κόλλα).     

11 
Ξύλινη 
περίφραξη  

Ξύλινη περίφραξη που θα συντίθεται από µεταλλικά 
πλαίσια αποτελούµενα από δύο κατακόρυφες µεταλλικές 
ενισχυµένες στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις 
διατοµής: 35Χ35χιλ) και δύο παράλληλες µεταλλικές 
τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις διατοµής: 30Χ30χιλ). 
Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα 
βιδώνονται ανά διαστήµατα µέχρι 8εκ. κατακόρυφες 
ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 
2,5 εκ. πάχος και 90 εκ. ύψος. Το συνολικό ύψος της 
περίφραξης µετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. 
από το δάπεδο. Οι κατακόρυφες µεταλλικές ενισχυµένες 
στράντζες, σε απόσταση ανά 1,50 µέτρο περίπου, θα 
θεµελιώνονται στο έδαφος σε τσιµεντένιες βάσεις. Η 
θεµελίωση της περίφραξης στο έδαφος δεν θα προεξέχει, 
ώστε να µην αποτελεί σηµείο που µπορεί ένα παιδί να 
σκοντάψει ή να τραυµατιστεί. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι 
βαµµένα µε χαρούµενα χρώµατα που θα εναλλάσσονται 
µεταξύ τους. Όλες οι βίδες στήριξης των ξύλινων στοιχείων 
θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα, πλαστικά 
προστατευτικά. 

Η κατασκευή της περίφραξης θα πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου παγίδευσης και 
τραυµατισµού κάποιου µέρους του σώµατος, ή παγίδευσης 
ρούχου. ∆εν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα 
ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού 
κύκλου, επεξεργασµένη, σύµφωνα µε το ΕΝ 351, που θα 
έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις 
πλευρές ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της και 
όλες οι ακµές να είναι στρογγυλεµένες. Όλα τα µεταλλικά 
στοιχεία και οι σύνδεσµοι, θα είναι γαλβανισµένα, για την 
προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από τη 
διάβρωση, έτσι ώστε να µην απαιτείται συντήρηση, 
πετυχαίνοντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο 
χρόνο. Στο επάνω µέρος των µεταλλικών ενισχυµένων 
γαλβανιζέ στραντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι 
αντίστοιχων διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα 
οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα 
περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα 
ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  

Η προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µετά 
των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών και της 
απαραίτητης εργασίας για την σταθερότητα και ασφάλεια 
της κατασκευής. 

Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών 
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12 
Πόρτα ξύλινης 
περίφραξης  

Η  πόρτα της περίφραξης  θα αποτελείται από δύο 
κατακόρυφες µεταλλικές ενισχυµένες στράντζες γαλβανιζέ 
(ενδεικτικές διαστάσεις διατοµής: 35Χ35χιλ) και δύο 
παράλληλες µεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις 
διατοµής: 30Χ30χιλ) που θα σχηµατίζουν ένα σταθερό 
πλαίσιο. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το 
έδαφος, θα τοποθετούνται κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες 
ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 2,5 εκ. πάχος  και 
90 εκ. ύψος  και σε διαστήµατα µέχρι 8εκ. µεταξύ τους.  

Η πόρτα θα στερεώνεται σε δύο ανεξάρτητες κολώνες από 
ενισχυµένη γαλβανιζε στράνζα (ενδεικτικών διαστάσεων 
40χιλ.X 40χιλ.) µε τρεις  µεντεσέδες. Στο άλλο άκρο θα 
φέρει σύρτη για να µπορεί να ασφαλίζει. Τα ξύλινα στοιχεία 
θα είναι βαµµένα µε χαρούµενα χρώµατα που θα 
εναλλάσσονται µεταξύ τους. Η πόρτα δεν θα 
διαφοροποιείται σχηµατικά, χρωµατικά ή σε υλικό από την 
υπόλοιπη περίφραξη.  

Η κατασκευή της πόρτας θα πρέπει να πληρεί τις 
απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου παγίδευσης και 
τραυµατισµού κάποιου µέρους του σώµατος, ή παγίδευσης 
ρούχου. ∆εν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα 
ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού 
κύκλου, επεξεργασµένη, σύµφωνα µε το ΕΝ 351, που θα 
έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις 
πλευρές ώστε να µην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της και 
όλες οι ακµές να είναι στρογγυλεµένες. Όλα τα µεταλλικά 
στοιχεία και οι σύνδεσµοι, θα είναι γαλβανισµένα, για την 
προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από τη 
διάβρωση, έτσι ώστε να µην απαιτείται συντήρηση, 
πετυχαίνοντας µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο 
χρόνο από την οξείδωση. Στο επάνω µέρος των 
µεταλλικών ενισχυµένων γαλβανιζέ στραντζών, θα 
τοποθετείται πλαστικό καπάκι αντίστοιχων διαστάσεων. Τα 
βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα 
ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα 
έχουν βάση το νερό και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, 
χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα ώστε να είναι 
κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η θεµελίωση των 
σταθερών κολώνων στο έδαφος δεν θα προεξέχει, ώστε να 
µην αποτελεί σηµείο που µπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή 
να τραυµατιστεί.  

Ενδεικτικές διαστάσεις της πόρτας: µήκος 100εκ. Χ ύψος 
90εκ.. (Το συνολικό ύψος της πόρτας µετά την τοποθέτηση 
πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο).  

Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών    

13 
Κάδος 
απορριµµάτων 
για τον κήπο 

Επίστηλος κάδος χωρητικότητας περίπου 35 λίτρων, 
βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώµα επιλογής της 
υπηρεσίας. Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος από 
διάτρητη λαµαρίνα πάχους περί τα 2 χιλ., στο κυρίως 
σώµα και στον πυθµένα του. Το κυρίως σώµα του θα είναι 
κυλινδρικό, ενδεικτικού ύψους 50 εκ. και διαµέτρου 32 εκ. 
Θα διαθέτει εσωτερικό κάδο από διάτρητη λαµαρίνα 
πάχους περίπου 1 1/2 χιλ.. ύψους 50 εκ., διαµέτρου 30 εκ. 
και πυκνότερης διάτρησης. Το χείλος του θα είναι 
κατάλληλα διαµορφωµένο για την εύκολη αφαίρεση του 
από τον εξωτερικό κάδο και τη συγκράτηση της σακούλας. 
Ο κάδος θα είναι τοποθετηµένος σε στυλίσκο στήριξης και 
το ανώτατο σηµείο του θα είναι σε ύψος περίπου 120 εκ. 
από το έδαφος. Η πάκτωση του στυλίσκου στο έδαφος θα 
πρέπει να γίνει µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην 
υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που µπορεί να 
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προκαλέσουν τραυµατισµό. 

Ο στυλίσκος στήριξης θα είναι κατασκευασµένος από 
κοιλοδοκό, ικανής διατοµής (π.χ. 80x80 χιλ.) και συνολικού 
ύψους περί τα 130 εκ. 

14 
Παγκάκι 
ξύλινο 

Παγκάκι µε µεταλλικό σκελετό από διαµορφωµένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου, 
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
ΤΠ1501-10-02-01:2009 «Καθιστικά υπαίθριων χώρων». Το 
κάθισµα µε την πλάτη αποτελούνται από έξι ξύλα διατοµής 
45x100 χιλ.  περίπου, που εδράζουν πάνω στον µεταλλικό 
σκελετό. Το κάθισµα µε την πλάτη σχηµατίζει γωνία 100ο 
περίπου, ώστε µε την τοποθέτηση των ξύλων, το τελικό 
σχήµα του καθίσµατος να είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες δοκοί 
σχηµατίζουν το κύριο σώµα της κατασκευής καθώς 
βιδώνονται µε κασονόβιδες γαλβανιζέ και παξιµάδια 
ασφαλείας αφήνοντας υπολογισµένα κενά µεταξύ τους 

µέχρι 20χιλ και κατασκευάζονται από φυσική ξυλεία 
πεύκης αρκτικού κύκλου Τα ξύλινα στοιχεία δεν θα πρέπει 
να έχουν αιχµηρές γωνίες, ακίδες και θα έχουν λειανθεί µε 
τρίψιµο, λείανση και στοκάρισµα. Το παγκάκι θα 
παραδοθεί µε επικάλυψη δύο στρώσεων υδατοδιαλυτού 
χρώµατος και οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες και δεν θα 
προεξέχουν βίδες. Τα µεταλλικά στοιχεία σύνδεσης θα 
είναι ανοξείδωτα ή γαλβανισµενα. Τα χαλύβδινα στοιχεία 
του σκελετού θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ µετά από 
κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών και βαµµένα µε 
διπλή στρώση ηλεκτροστατικής βαφής µε ανθεκτική 
πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση επιλογής της 
Υπηρεσίας. Τα άκρα των χαλύβδινων σωλήνων θα 
σφραγίζονται µε γαλβανισµενες τάπες ώστε να 
στεγανοποιείται το εσωτερικό τους. Το παγκάκι θα 
πακτωθεί σε δάπεδο από κυβόλιθους µε τρόπο κατάλληλο 
ώστε να µην προεξέχουν οι στηρίξεις και υπάρξει κίνδυνος 
τραυµατισµού.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 180εκ. µήκος καθίσµατος Χ 45εκ. 
ύψος καθίσµατος. Συνολικό ύψος καθίσµατος µαζί µε την 
πλάτη: 85εκ. 

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών.   

15 

∆ίφωτο 
φωτιστικό 
εξωτερικού 
χώρου µε ιστό  

Ο ιστός θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα θερµής 
έλασης πάχους 3 mm µε προστασία γαλβανισµό εν θερµω 
και ηλεκτροστατικά βαµµένος µε πολυεστερικά χρώµατα Ο 
ιστός θα είναι  κωνικός, ενδεικτικών διαστάσεων βάσεως- 
κορυφής D1-D2 : 100-60 mm,  συνολικού ύψους 3 µέτρων. 
Θα φέρει κατάλληλη θυρίδα  για τοποθέτηση ακροκιβωτίου 
που θα κλείνει µε ασφαλή τρόπο. Ο κορµός του ιστού θα 
φέρει πλάκα εδράσεως χαλύβδινη, κυκλική (ενδεικτικής 
διαµέτρου Φ 310mm), καλά ηλεκτροσυγκολληµένη  σε 
αυτόν και χυτοσιδηρή διακοσµητική ποδιά. Η πλάκα 
εδράσεως  θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για 
την διέλευση του υπογείου  καλωδίου  καθώς και τέσσερις 
(4) οπές διαµέτρου 3/4 ins η κάθε µία.  

Επί  της κορυφής του ιστού θα τοποθετηθεί βραχίονας ο 
οποίος θα φέρει δύο φωτιστικά σώµατα κατάλληλα  για 
αστικό φωτισµό υπαίθριων χώρων. Το φωτιστικό σώµα θα 
είναι σχήµατος παραδοσιακού φαναριού, κατασκευασµένο 
από χυτοπρεσαριστό κράµα αλουµινίου, ή και χυτοσιδηρό, 
βαµµένο ηλεκτροστατικά µε πολυεστερικά χρώµατα 
πούδρας που αντέχουν στην διάβρωση. Το καπάκι του 
φωτιστικού θα ανοίγει µε άρθρωση. Οι διάφανες επιφάνειες 
θα αποτελούνται από γυαλί διαφανές, µεγάλης αντοχής σε 
µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις, στη UV ακτινοβολία  
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και ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις 
χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Η προστασία έναντι της 
σκόνης και της υγρασίας θα γίνεται µέσω ελαστικού 
παρεµβύσµατος, το οποίο θα εξασφαλίζει τέλεια 
στεγανότητα στο χώρο του λαµπτήρα, τύπου IP 66. Το 
φωτιστικό θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστηµα 
προστασίας έναντι των σχηµατισµού υδρατµών στο 
εσωτερικό του. Eνδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού 
σώµατος: έως 700 χιλ. ύψος και έως  500 χιλ. πλάτος. Στο 
άνω µέρος του φωτιστικού θα βρίσκεται αναρτηµένος ο 
κατοπτρικός µηχανισµός και η λυχνιολαβή, που θα είναι 
τύπου Ε27 για λαµπτήρα LED 15 W τουλάχιστον.  

Το φωτιστικό και ο ιστός θα είναι κατάλληλα για συνεχή 
λειτουργία στην ύπαιθρο, µε πλήρη προστασία από τη 
σκόνη και τη βροχή, στεγανού τύπου IP 66 και IP 65 
αντίστοιχα  και θα είναι βαµµένα σε χρώµα επιλογής της 
Υπηρεσίας. Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόµενη 
ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η 
αντικατάσταση των εξαρτηµάτων. Το φωτιστικό σώµα και ο 
ιστός θα είναι κατασκευασµένα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-
07-02-00, θα φέρουν πιστοποίηση CE και ISO 9001, τα δε 
τεχνικά τους στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό 
φυλλάδιο. 

Στην προµήθεια περιλαµβάνεται το ακροκιβώτιο 
(διακλαδωτήρας) και η εργασία τοποθέτησης του 
φωτιστικού επί υπάρχουσας βάσης από σκυρόδεµα. Η 
πάκτωση του σιδηροιστού στο έδαφος θα πρέπει να γίνει 
µε κατάλληλο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν προεξέχοντα 
στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό. 

Το φωτιστικό και ο ιστός θα συνοδεύονται από γραπτή 
εγγύηση πέντε ετών. 

 

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΟΜΑ∆Α Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 

CPV: 39220000-0 (Εξοπλισµός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιµα τροφοδοσίας) 

Η. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ (ΕΙ∆Η ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
κ.λ.π.) 

Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 
∆ίσκος 
σερβιρίσµατος 

∆ίσκος σερβιρίσµατος, επαγγελµατικός, από πλαστικό 
υψηλής αντοχής και ακαµψίας, µε αντιολισθητική, 
αντιµυκητισιακή επίστρωση, που να καθαρίζεται εύκολα, 
ενδεικτικών διαστάσεων 60x40cm, κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε τρόλεϊ σερβιρίσµατος.     

2 Κουταλάκι Κουταλάκι ΙΝΟΧ 18/10 (µικρό) 2,2mm – 12cm     

3 Κουτάλι  Κουτάλι ΙΝΟΧ 18/10 (µεγάλο) 2,2mm - 19cm     

4 Πιρούνι Πιρούνι ΙΝΟΧ 18/10 (µεγάλο) 2,2mm - 19cm     

5 Μαχαίρι ψωµιού 
Μαχαίρι ψωµιού οδοντωτό ΙΝΟΧ 18/10, µε εργονοµική 
αντιολισθητική λαβή χρώµατος λευκού. Ενδεικτική 
διάσταση µήκους λάµας: 24cm.       

6 
Μαχαίρι γενικής 
χρήσεως, οδοντωτό  

Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, οδοντωτό, γενικής χρήσεως, µε 
εργονοµική αντιολισθητική λαβή.  Ενδεικτική διάσταση 
µήκους λάµας: 10cm     

7 
Μαχαίρι γενικής 
χρήσεως, λείο 

Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10,  λείο, γενικής χρήσεως, µε 
εργονοµική αντιολισθητική λαβή. Ενδεικτική διάσταση 
µήκους λάµας: 10εκ.     

8 
Μαχαίρι κοπής 
κοτόπουλου 

Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου ΙΝΟΧ 18/10,  µε εργονοµική 
αντιολισθητική λαβή χρώµατος κίτρινου. Ενδεικτική 
διάσταση µήκους λάµας: 10εκ.      

9 
Μαχαίρι κοπής 
κρέατος 

Μαχαίρι κοπής κρέατος ΙΝΟΧ  18/10, µε εργονοµική 
αντιολισθητική λαβή χρώµατος κόκκινου . Ενδεικτική 
διάσταση µήκους λάµας: 18εκ  .     

10 
Μαχαίρι κοπής 
λαχανικών 

Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, µε εργονοµική αντιολισθητική λαβή 
χρώµατος πράσινου. Ενδεικτική διάσταση µήκους 
λάµας: 14εκ.      

11 Λαβίδα µεγάλη 

 

Λαβίδα µεγάλη, ΙΝΟΧ 18/10, γενικής χρήσης. Ενδεικτική 
διάσταση: 30εκ. 

     

12 Πιρούνα κρέατος  
Πιρούνα µεγάλη κρέατος ΙΝΟΧ 18/10, µε µονοκόµµατη 
λαβή. Ενδεικτική διάσταση: µήκος 30cm     

13 Τρυπητή κουτάλα  Τρυπητή κουτάλα µεγάλη διαµέτρου 12εκ.     

14 
Κουτάλα 
σερβιρίσµατος 
σούπας  

Κουτάλα σερβιρίσµατος σούπας, βαρέως τύπου, 
µονοκόµµατη ΙΝΟΧ 18-8, 250ml. Μεγάλο µέγεθος, 
ενδεικτικών διαστάσεων 10X38εκ. 

     

15 Σπάτουλα τρυπητή  
Σπάτουλα τρυπητή ανοξείδωτη, ενδεικτικών 
διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ. µήκος     

16 Σπάτουλα  
Σπάτουλα ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 
10Χ12Χ35εκ. µήκος     
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17 
Σπάτουλα 
ζαχαροπλαστικής  Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (µαρίζ) σιλικόνης 

    

18 Αυγοδάρτης  

Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 18/10 , 8 συρµάτων, βαριάς 
χρήσης. Ενδεικτικό µήκος 35εκ. 

     

19 Ψαλίδι κουζίνας Ψαλίδι κουζίνας ΙΝΟΧ µε εργονοµική λαβή 
    

20 
Αποφλοιωτής  
(πατατοκαθαριστης) 

Ανοξείδωτος αποφλοιωτής πατάτας µε αντιολισθητική 
εργονοµική λαβή και κάλυµµα ασφαλείας. 

     

21 
Λαχανοκόπτης µε 
πιάστρα 
(µαντολίνο) 

Λαχανοκόπτης µε κεραµική λάµα και προστατευτική 
λαβή. 

     

22 

Πιατέλες 
σερβιρίσµατος 
διαφόρων 
διαστάσεων 

Πιατέλες ανοξείδωτες σερβιρίσµατος, επαγγελµατικές, 
διαφόρων διαστάσεων 

 

     

23 
Μπολ ανάµιξης 
ανοξείδωτο, µεγάλο 

Μπολ ανάµιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελµατικό, µε 
αντιολισθητική βάση, µεγάλο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Φ40εκ.     

24 
Μπολ ανάµιξης 
ανοξείδωτο, µεσαίο 

Μπολ ανάµιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελµατικό, µε 
αντιολισθητική βάση, µεσαίο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Φ30εκ.     

25 
Μπολ ανάµιξης 
ανοξείδωτο, µικρό 

Μπολ ανάµιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελµατικό, µε 
αντιολισθητική βάση, µικρό. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Φ20εκ.     

26 
Πιάτo µελαµίνης 
βαθύ 

Πιάτο μελαμίνης βαθύ. Να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με 

τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για 

χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις 

προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι 
κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο 

πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες.  
Να συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης και 
τεκµηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος µετά 
τον έλεγχο της µεταναστευτικότητας των συστατικών 
των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες και Κανονισµούς.     

27 Μπολ µελαµίνης 

Μπολ μελαμίνης.  Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον 
κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση 

από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που 

ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα 
και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές 

θερμοκρασίες.  
Να συνοδεύεται από δήλωση συµµόρφωσης και 
τεκµηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος µετά 
τον έλεγχο της µεταναστευτικότητας των συστατικών 
των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες και Κανονισµούς.     

28 
Ποτήρι µε χεράκι 
µελαµίνης 

Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης. Να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με 
τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για 
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χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις 
προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι 

κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο 

πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από 
δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την 

καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της 

μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως 
περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς. 

29 

∆οχεία φύλαξης 
τροφίµων 
διαφόρων 
χωρητικοτήτων 

∆οχεία αποθήκευσης κατάλληλα για τρόφιµα, διαφόρων 
διαστάσεων, που να στοιβάζονται εύκολα. 

     

30 
Ποτήρι νερού, 
γυάλινο 

Ποτήρι νερού γυάλινο, χωρητικότητας 35 cl  
    

31 
Κανάτα ανοξείδωτη 
µε καπάκι 

Κανάτα µε καπάκι ανοξείδωτη 18/10 χωρητικότητας 3 
λίτρων     

32 Κανάτα πλαστική Κανάτα πλαστική 2 λίτρων 
    

33 
Σουρωτήρι κωνικό 
ανοξείδωτο, µεγάλο 

Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελµατικό, από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, µε βάση και λαβές. 
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x23εκ.      

34 
Σουρωτήρι κωνικό 
ανοξείδωτο, µεσαίο 

Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελµατικό, από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, µε βάση και λαβές. 
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x18 εκ.     

35 
Σουρωτήρι κωνικό 
ανοξείδωτο, µικρό 

Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελµατικό, από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, µε βάση και λαβές. 
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ32x18 εκ.   

36 
Κατσαρόλα 30 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε 
καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, µε πυρίµαχες 
λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x24 εκ.,  
χωρητικότητας 30 λίτρων   

37 
Κατσαρόλα 37 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε 
καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, µε πυρίµαχες 
λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x36εκ.,  
χωρητικότητας 37λίτρων   

38 
Κατσαρόλα 25 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε 
καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, µε πυρίµαχες 
λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x25εκ., 
χωρητικότητας 25 λίτρων    

39 
Κατσαρόλα 20 
λίτρων 

Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελµατική, µε 
καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, µε πυρίµαχες 
λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x21εκ., 
χωρητικότητας 20 λίτρων   

40 Μπρίκι ανοξείδωτο 
Μπρίκι µεσαίου µεγέθους, ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10), 
κατάλληλο για πλυντήριο, µε εξωτερική στίλβωση και 
λαβή από βακελίτη.   

41 Τηγάνι ανοξείδωτο 
Τηγάνι ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304, επαγγελµατικό, µε µονή 
πυρίµαχη λαβή να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, 
διαστάσεων Φ40εκ.   

42 
Ταψί φούρνου 
ορθογώνιο, µεγάλο 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), µε 
χερούλια. Ενδεικτικών διαστάσεων 50x70x8εκ.   

43 
Ταψί φούρνου 
ορθογώνιο, µικρό 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), 
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. Ενδεικτικών 
διαστάσεων 35x45x8 εκ.   
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44 
Ταψί φούρνου 
στρογγυλό, µεγάλο 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), 
διαστάσεων Φ50x8εκ., κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων   

45 
Ταψί φούρνου 
στρογγυλό, µικρό 

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), 
διαστάσεων Φ30x8εκ., κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων   

46 Πλάκα κοπής PVC 

Πλάκα (επιφάνεια) κοπής από PVC σε χρώµατα 
πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και άσπρο. Από ανθεκτικό 
πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο. Mε λαβή µεταφοράς. 
Ενδεικτική διάσταση: 40x30εκ.   

47 
Ζευγάρι γάντια 
σιλικόνης φούρνου  

Επαγγελµατικά γάντια σιλικόνης, αντοχής τουλάχιστον 
250 βαθµών Κελσίου, πλενόµενα στο πλυντήριο. 
Ενδεικτικό µήκος 30 εκ. 

   

48 
Ανοιχτήρι 
κονσέρβας χειρός  

Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός, ανοξείδωτο, τύπου 
πεταλούδας. 

   

49 
Φυγόκεντρος 
στεγνωτήρας  για 
λαχανικά  

Στεγνωτήρας για λαχανικά, φυγόκεντρος, χωρητικότητας 
12 λίτρων. Ενδεικτικές διαστάσεις 32Χ33εκ. ύψος 

   

50 
Kόσκινο 
ανοξείδωτο  

Κόσκινο ανοξείδωτο, µε σήτα, ψιλό για αλεύρι. 
Ενδεικτική διάσταση Φ35εκ. 

   

51 
Στεγνωτήρας 
πιάτων 

Στεγνωτήρας πιάτων διώροφος, κατασκευασµένος από 
πλαστικό υψηλής αντοχής για καθηµερινή χρήση. Θα 
έχει θέσεις για πιάτα, µεγάλο χώρο για ποτήρια και 
γάντζους για στράγγισµα φλιτζανιών µε δύο 
ενσωµατωµένους πλαστικούς δίσκους αποστράγγισης. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 42Χ28Χ30εκ, σε χρώµα επιλογής 
της υπηρεσίας.   

52 
Κάδος σκουπιδιών 
κουζίνας 

Κάδος σκουπιδιών κουζίνας, ανοξείδωτος, ενισχυµένης 
κατασκευής, χωρητικότητας 100 λίτρων, υψηλής 
αντοχής, τροχήλατος µε πεντάλ. Ενδεικτικές διαστάσεις 
Φ40Χ88εκ ύψος.   

53 Πιγκάλ µπάνιου Πιγκάλ µπάνιου ΙΝΟΧ   

54 Καλαθάκι µπάνιου 
Καλαθάκι µπάνιου ΙΝΟΧ, µε πεντάλ, χωρητικότητας 5 
λίτρων   

 

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑ∆Α Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

CPV: 39314000-6 (Εξοπλισµός επαγγελµατικού µαγειρείου) 

     

Θ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 

Κουζίνα 
ηλεκτρική  4 
εστιών µε 
φούρνο  

Ηλεκτρική κουζίνα βαρέως επαγγελµατικού τύπου, µε 
τέσσερις (4) µαντεµένιες εστίες 30Χ30εκ και φούρνο, 
κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιµαγνητικό 
χάλυβα 304 AISI 18/10 DIN. Η συνολική ισχύς της συσκευής 
θα είναι  17KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο χειρισµός των 
εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς  τεσσάρων 
(4) διαβαθµίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο µε ανοξείδωτα 
τοιχώµατα και δύο (2)  θωρακισµένες ανοξείδωτες 
αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του 
φούρνου ελέγχονται µε αναλογικό θερµοστατικό διακόπτη 50ο 
-300ο C, µε ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) 
διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξείδωτη µε εσωτερική µόνωση 
υαλοβάµβακα  και θα τερµατίζει σε οριζόντια θέση και στο 
επίπεδο του πυθµένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των 
ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα 
υψηλής αντοχής, µε ρυθµιζόµενο πέλµα για  να 
ευθυγραµµίζεται η συσκευή. 

Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 80 Χ 90 Χ85εκ.(ΠΧΒΧΥ).  
Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 55 Χ 75 
Χ30εκ.(ΠΧΒΧΥ)     

2 

Χοάνη 
απαγωγής 
οσµών µε τον 
αεραγωγό 

Xοάνη απαγωγής οσµών, επιτοίχια. Η χοάνη θα είvαι 
κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από χρωµονικελιούχο 
αvoξείδωτo χάλυβα 18/8 ελαχίστου πάχους 1 χιλ. Η όλη 
κατασκευή θα είvαι διπλών τοιχωµάτων, εvισχυµέvη. Η χοάνη θα 
είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια 
της εστίας και θα περιλαµβάνει: εσωτερικά ανοξείδωτα 
πρoσθαφαιρoύµεvα πλενόµενα φίλτρα λίπoυς, εσωτερικό 
φωτισµό,  µοτέρ 1HP τάσης  220V, µε ρυθµιστή στροφών – 
ροοστάτη.  

Ο αεραγωγός θα είναι γαλβανιζέ διαµέτρου Φ20εκ. µε όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα για την εγκατάσταση του:  τουλάχιστον 
τρία τεµάχια σωλήνων του µέτρου, τουλάχιστον δύο καµπύλες 
Φ20 γαλβανιζέ, συστολές Φ 20 γαλβανιζέ, βάση µοτέρ, 
γαλβανιζέ καπέλο Φ20.  

Η προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του απορροφητήρα, 
µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, και 
της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προµήθεια είδος να 
παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η 
παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και 
βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. 

Εvδεικτικές διαστάσεις χοάνης: 100 εκ. βάθος x 90 εκ. µήκος  
και ύψους 60 εκ.     
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3 

Ψυγείο - 
θάλαµος 
συντήρησης 

 

Επαγγελµατικό ψυγείο - θάλαµος συντήρησης, 
κατασκευασµέvo εξ oλoκλήρoυ από αvoξείδωτo χάλυβα 18-
10 (AISI 304) µε λείαvση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσoψη θα 
φέρει θύρα µε εσωτερική µόvωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε 
µεvτεσέδες επαγγελµατικoύ τύπoυ και θα κλείvει αυτόµατα. Η 
πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέµβυσµα µε 
µαγνήτη εσωτερικά για τηv εξασφάλιση απόλυτης 
στεγαvότητας. Τo ψυγείo θα έχει τέσσερα πρoσθαφαιρoύµεvα 
ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθµιζoµέvoυ ύψoυς. Στo πάvω 
µέρoς θα φέρει ηλεκτρovικό θερµόµετρo θερµoστάτη 
επιλoγής θερµoκρασιώv λειτoυργίας µε συvεχή ψηφιακή 
έvδειξη θερµoκρασίας θαλάµoυ συντήρησης και διακόπτη 
λειτoυργίας ΟΝ/OFF. Εvδεικτικές διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και 
ύψoς 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). ∆ιαστάσεις 
ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.     

4 
Ψυγείο - 
πάγκος 
συντήρησης 

Επαγγελµατικό ψυγείο - πάγκος συντήρησης, δύο (2) θυρών. 
Κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, µε 
δύο περιστροφικές µη εξέχουσες θύρες, µε ανοξείδωτα ράφια 
ρυθµιζοµένου ύψους, µε εσωτερικό φωτισµό και µε ψηφιακό 
θερµόµετρο θερµοστάτη επιλογής θερµοκρασιών λειτουργίας. 
Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας από 0°C έως +5°C. 
Εvδεικτικές διαστάσεις: 140εκ. x 60 εκ. και ύψoς 86-90 εκ. 
(χωρητικότητα περί τα 250 λίτρα).     

5 
Ψυγείο - 
θάλαµος 
κατάψυξης 

Επαγγελµατικό ψυγείο - θάλαµος κατάψυξης, 
κατασκευασµέvo εξ oλoκλήρoυ από αvoξείδωτo χάλυβα 18-
10 (AISI 304) µε λείαvση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσoψη θα 
φέρει θύρα µε εσωτερική µόvωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε 
µεvτεσέδες επαγγελµατικoύ τύπoυ και θα κλείvει αυτόµατα. Η 
πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέµβυσµα µε 
µαγνήτη εσωτερικά για τηv εξασφάλιση απόλυτης 
στεγαvότητας. Τo ψυγείo θα φέρει αερoψυκτήρα βεβιασµέvης 
αvακυκλoφoρίας αέρoς και χρovoδιακόπτη επιλoγής χρovικής 
διάρκειας και συχvότητoς απoψύξεωv. Τo ψυγείo θα φέρει 
ψυκτικό συγκρότηµα κατάλληλης ισχύος για επίτευξη 
θερµoκρασίας θαλάµoυ τoυλάχιστov -18°C µε θερµoκρασία 
περιβάλλovτoς 32°C. Τo ψυγείo στo πάvω µέρoς θα φέρει 
ηλεκτρovικό θερµόµετρo θερµoστάτη επιλoγής θερµoκρασιώv 
λειτoυργίας µε συvεχή ψηφιακή έvδειξη θερµoκρασίας 
θαλάµoυ κατάψυξης και διακόπτη λειτoυργίας ΟΝ/OFF. Τo 
ψυγείo θα έχει τέσσερα πρoσθαφαιρoύµεvα ανοξείδωτα 
διάτρητα ράφια ρυθµιζoµέvoυ ύψoυς. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
70 x 80 εκ. και ύψoς 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 
λίτρα). ∆ιαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.      

6 
Ερµάριο 
ανοξείδωτο 

Ερµάριο γωνιακό, ανοξείδωτο µε λαµαρίνα AISI 304, 
ελάχιστου πάχους 1χιλ., µε πόδια ανοξείδωτα ρυθµιζόµενου 
ύψους, µε ελαστικό πάτηµα. Θα περιλαµβάνει ένα εσωτερικό 
ράφι αντοχής ρυθµιζόµενης θέσης και πόρτες ανοιγόµενες.  

Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 75εκ+70 εκ.µήκος,  70εκ. 
βάθος και 90εκ.ύψος.      

7 
Ερµάριο 
ανοξείδωτο µε 
συρταριέρα 

Ερµάριο γωνιακό, ανοξείδωτο µε λαµαρίνα AISI 304, 
ελάχιστου πάχους 1χιλ., µε πόδια ανοξείδωτα ρυθµιζόµενου 
ύψους µε ελαστικό πάτηµα. Θα περιλαµβάνει ένα εσωτερικό 
ράφι αντοχής, ρυθµιζόµενης θέσης, και τρία ανοξείδωτα 
συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40 εκ.. Ενδεικτικές διαστάσεις 
γωνίας: 30εκ+70 εκ. µήκος,  70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.     
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8 
Ανοξείδωτη 
συρταριέρα 

Ανοξείδωτη συρταριέρα µε λαµαρίνα AISI 304, ελάχιστου 
πάχους 1χιλ., µε πόδια ανοξείδωτα ρυθµιζόµενου ύψους µε 
ελαστικό πάτηµα. Θα περιλαµβάνει τρία ανοξείδωτα συρτάρια 
ενδεικτικού πλάτους 40εκ.. Θα τοποθετηθεί δίπλα από την 
ηλεκτρική κουζίνα.  Ενδεικτικές διαστάσεις συρταριέρας: 
45εκ. πλάτος,  70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.     

9 
Συσκευή 
πλύσης κλειστή 
µε 2 γούρνες 

Νεροχύτης επαγγελµατικός (λάντζα), από ανοξείδωτο 
χρωµονικελιούχο χάλυβα 18/80, ελάχιστου πάχους 0,8χιλ. µε 
υπερυψωµένη πλάτη σε ύψος 5εκ. τουλάχιστον, προς 
αποφυγή ολίσθησης υγρών και ρύπων στο πίσω µέρος του. 
Θα διαθέτει ενσωµατωµένες δύο βαθιές γούρνες, η µία για 
την πλύση σκευών και  η άλλη για την πλύση  λαχανικών, 
πλήρης µε βαλβίδα (στραγγιστήρια), πώµα, σωλήνα 
υπερχειλίσεως. Θα έχει κατάλληλη επεξεργασία στην 
εσωτερική του όψη για την µείωση στο ελάχιστο των 
µεταλλικών δονήσεων.  Θα είναι κλειστός µε ένα ράφι και 
συρόµενες πόρτες από ανοξείδωτη λαµαρίνα. Η 
προσφερόµενη τιµή µονάδας περιλαµβάνει την προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µετά των 
απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και της 
απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προµήθεια είδος να 
παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Ενδεικτικές διαστάσεις των γουρνών: η µία γούρνα για την 
πλύση σκευών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις:  96εκ. µήκος Χ 
50εκ. πλάτος Χ 37εκ. βάθος  διαστάσεων  και  η άλλη γούρνα 
για την πλύση  λαχανικών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 40εκ. 
µήκος Χ 50εκ. πλάτος Χ 37εκ. βάθος 

Εvδεικτικές διαστάσεις του νεροχύτη: συνολικό  µήκος 190 
εκ., πλάτος 70 εκ. και ύψος 90 εκ..     

10 
Βρύση 
επαγγελµατική  

Επαγγελµατική βρύση κουζίνας τοποθετηµένη επί του 
νεροχύτη. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη, µε αναµικτήρα 
θερµού – ψυχρού νερού, µε κινητό καταιονιστήρα µε σπιράλ 
διπλής ενίσχυσης και σταθερή βρύση. Η προσφερόµενη τιµή 
µονάδας θα περιλαµβάνει την προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση µετά των απαραίτητων υλικών και 
µικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικό 
συνολικό ύψος µπαταρίας: 90 εκ.     

11 

Πλυντήριο 
πιάτων,  
ποτηριών και 
σκευών   

Επαγγελµατικό πλυντήριο πιάτων (πιάτων, ποτηριών και 
σκευών), επιδαπέδιο, πλήρως αυτόµατης λειτoυργίας µε 
αυτόµατη εισαγωγή vερoύ. Θα διαθέτει δoσoµετρική συσκευή 
απορρυπαντικού. Θα είναι κατασκευασµένο εξ' ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304 (18/8). Θα διαθέτει 
θερµοστάτη ασφαλείας και αντλία αποστράγγισης στεγανού 
τύπου µε προστασία ΙP 44.  Η φόρτωση του πλυντηρίου θα 
γίνεται µετωπικά. Τo πλυvτήριo θα συvoδεύεται από 2 
καλάθια πιάτωv, 1 καλάθι πoτηριώv και 2 θήκες 
µαχαιρoπήρoυvωv. ∆ιαστάσεις καλαθιών: 50εκΧ50εκ. Η 
κατανάλωση του νερού θα είναι χαµηλή, περίπου 2 λίτρα ανά 
κύκλο πλύσης. Θα διαθέτει ανοξείδωτα µπεκ πλύσης. Χρόνος 
προγράµµατος: 120sec. Με σύστηµα προστασίας 
επιστροφής νερού. Χωρητικότητα κάδου 35 λίτρα. Τo 
πλυvτήριo θα είναι συνολικής ισχύoς τουλάχιστον 6,6KW, 
κατάλληλο για σύνδεση σε τριφασική ηλεκτρική παροχή 
380V. Εvδεικτικές διαστάσεις: 57x60εκ. και ύψος  120 εκ.  
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12 
Τρόλεϊ 
σερβιρίσµατος 
µεγάλο 

Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) µεταφοράς δίσκων 
σερβιρίσµατος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από 
χρωµovικελιoύχo αvoξείδωτo χάλυβα 18/10 (AISI 304). Τo 
καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής µε εργονοµική 
σχεδίαση και θα φέρει  τέσσερις τρoχoύς βαρέως τύπoυ, εκ 
τωv oπoίωv oι δύo θα είναι µε φρένο. Περιφερειακά, στις 
γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρoύσεωv. 
Βάρος φορτίου: µέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Εvδεικτικές 
διαστάσεις: 95x 50εκ. και ύψoς περίπου 95εκ.     

13 
Τρόλεϊ 
σερβιρίσµατος 
µικρό 

Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) µεταφοράς δίσκων 
σερβιρίσµατος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από 
χρωµovικελιoύχo αvoξείδωτo χάλυβα 18/10 (AISI 304). Τo 
καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής µε εργονοµικη 
σχεδίαση και θα φέρει  τέσσερις τρoχoύς βαρέως τύπoυ, εκ 
τωv oπoίωv oι δύo θα είναι µε φρενο. Περιφερειακά, στις 
γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρoύσεωv. 
Βάρος φορτίου: µέχρι 30 κιλά ανά ράφι.  Εvδεικτικές 
διαστάσεις: 85x 45εκ. και ύψoς περίπου 90εκ.     

14 Τοστιέρα 

Τοστιέρα διπλή ηλεκτρική, επαγγελµατικού τύπου, από 
αvoξείδωτo χάλυβα. Η τoστιέρα θα φέρει ενιαία 
ηλεκτροθερµαινόµενη πλάκα έψησης, µε ραβδώσεις και δύo 
ανακλινόµενες χυτoσιδηρές αυλακωτές πλάκες έψησης, 
θερµoστατικά ελεγχόµεvες, συνολικής ισχύoς τoυλάχιστov 
3,5kW/230V. Οι ανακλινόµενες κεφαλές θα πρέπει να φέρουν 
εύκαµπτο σύστηµα σύνδεσης και χειρολαβή από 
δυσθερµαγωγό υλικό, ώστε να προσαρµόζονται 
ικανοποιητικά στην σταθερή πλάκα έψησης. Η τοστιέρα θα 
πρέπει να φέρει ανοξείδωτο λιπoσυλλέκτη, δύο θερµοστάτες 
λειτουργίας µε ενδεικτικές λυχνίες και σύστηµα συγκράτησης 
των ανακλινοµένων κεφαλών σε ανοικτή θέση. Εvδεικτικές 
διαστάσεις: 46 x 30 εκ. και ύψoς 15 εκ.     

15 Μίξερ 

Επαγγελµατικό µίξερ ζαχαροπλαστικής, επιτραπέζιoυ τύπoυ, 
χωρητικότητoς τoυλάχιστov 6 λίτρων, µε κάδo από 
αvoξείδωτo χάλυβα. Θα διαθέτει αποσπώµενο κάδο και 
πλαστικό διάφανο καπάκι παρακολούθησης. Ο αvαµικτήρας 
θα φέρει ηλεκτρoκιvητήρα µόvιµης λίπαvσης, 
αυτoαεριζόµεvo, ισχύoς τoυλάχιστov 1/2 ΗΡ, κατάλληλo για 
λειτουργία σε ηλεκτρική παρoχή 220V/50HZ. Θα φέρει άξovα 
κατακόρυφo µε πλαvητική κίvηση χρησιµoπoιoύµεvo για 
διάφoρες αvαµίξεις. Ο αναµικτήρας θα φέρει σύστηµα 
συvεχoύς αυξoµείωσης στρoφώv. Ο αvαµικτήρας θα 
συvoδεύεται απαραιτήτως από τρεις τουλάχιστον µoχλoύς 
αvαµίξεως, ήτοι ανοξείδωτο σύρµα, σπάτoυλα και γάvτζo. 
Εvδεικτικές διαστάσεις: 480 x 270 χιλ. και ύψoς 410 χιλ..     

16 Ραβδοµπλέντερ 

Ηλεκτρικό ραβδοµπλέντερ, επαγγελµατικoύ τύπoυ, µε 
εργονοµική λαβή. Κατάλληλο για κάδο χωρητικότητας 
τουλάχιστον 30 λίτρων. Η µηχαvή θα φέρει ρυθµιστή 
στροφών ταχύτητας από 4.000 – 16.000 στροφές. Ο 
σωλήνας του ραβδοµπλέντερ θα είναι από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Η ισχύς της µηχαvής θα είvαι 200W παροχής 230V. 
Ενδεικτική διάσταση µήκους σωλήνα: 20 εκ.     

17 Μπλέντερ 

Ηλεκτρικό µπλέντερ επιτραπέζιο, επαγγελµατικoύ τύπoυ. Με 
κάδο, χωρητικότητας άνω των 1,5 λίτρων. Η µηχαvή θα φέρει 
ρυθµιστή στροφών µε µεγίστη ταχύτητα άvω τωv 30.000 
RPM. Η ισχύς της µηχαvής θα είvαι τoυλάχιστov 
1200W/230V. Εvδεικτικές διαστάσεις: 210 x 230 χιλ. και ύψoς 
500 χιλ..     
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18 
Λεµονοστίφτης 
ηλεκτρικός 

Στίφτης ηλεκτρικός, επιτραπέζιος, επαγγελµατικoύ τύπoυ. Η 
βάση της συσκευής θα είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό 
υλικό και συγκεκριµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλoυµιvίoυ (ABS). Ειδικώς τα µέρη πoυ έρχονται σε επαφή 
µε τo χυµό θα είvαι αποκλειστικά από αvoξείδωτo χάλυβα. Η 
συσκευή θα διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια, µηχανικό 
διακόπτη ασφαλείας που θα διακόπτει τη λειτουργία της 
συσκευής όταν σηκωθεί το καπάκι. Ο αποχυµωτής θα φέρει 
καπάκι πιέσεως τωv φρούτων στην περιστρεφόµενη κεφαλή, 
και θα λύνεται εύκολα για τov ευχερή καθαρισµό τoυ µετά τo 
τέλος της εργασίας. Θα φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύoς 
τoυλάχιστov 350 W. Εvδεικτικές διαστάσεις: 210 x 300 mm 
και ύψoς 350 χιλ..     

19 
Ζυγαριά 
κουζίνας 
ψηφιακή 

Ζυγαριά κουζίνας µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, 
διαβάθµισης 1 γραµµαρίου, µε δυνατότητα ζύγισης 
τουλάχιστον 5 κιλά και αυτόµατη απενεργοποίηση. Θα έχει 
αδιάβροχο πληκτρολόγιο αφής για προστασία από σκόνες 
και υγρά. Θα λειτουργεί µε µπαταρίες. 

    

20 
Βραστήρας 
νερού 

Βραστήρας νερού, διπλών τοιχωµάτων, πάχους 4mm. Θα 
είναι ανοξείδωτος εσωτερικά AISI 204 και ανοξείδωτος 
εξωτερικά AISI 201. Χωρητικότητα: 2λίτρα. Με θερµοστάτη 
30-110°C . Θα φέρει υαλοδείκτη, βρύση και διακόπτη  
ON/OFF και προστασία κατά της υπερθέρµανσης. 
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ΟΜΑ∆Α Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ 

CPV: 42716110-2 (Εξοπλισµός πλυσίµατος) 

     

Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ  Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

Επαγγελµατικό πλυντήριο-στυπτήριο ιµατισµού, πλήρως 
αυτοµάτου λειτουργίας, µε ειδικά προγράµµατα πλύσης. Η 
µηχαvή θα φέρει διάτρητo εσωτερικό τύµπαvo τoπoθέτησης 
ιµατισµoύ, όγκoυ τoυλάχιστov 140 λίτρων, oύτως ώστε µε 
σχέση φoρτίσεως 1:10 η χωρητικότητα σε στεγvό ιµατισµό vα 
είvαι από 13 έως 15 κιλά. Τo τύµπαvo θα περιστρέφεται µε 
πολλαπλές ταχύτητες (ενδεικτικά αναφέρονται ταχύτητα 
πλύσης, ταχύτητα αποχέτευσης και ταχύτητα σουρώµατος). 
Η κίνηση του τυµπάνου θα επιτυγχάνεται µε ηλεκτροκινητήρα 
επαρκούς ισχύος, µε ηλεκτρονικό επιλογέα στροφών 
(Inverter), για εξοικονόµηση ενέργειας. Η λειτoυργία της 
µηχαvής θα είvαι τελείως αυτόµατη µε τη βoήθεια 
ηλεκτρovικoύ υπoλoγιστoύ-πρoγραµµατιστoύ µε ικαvότητα 
πρoγραµµατισµoύ πολλαπλών διαφoρετικώv πρoγραµµάτωv 
πλύσης-σουρώµατος αvάλoγα µε τηv ρύπαvση, τηv 
πρoέλευση και τη χρήση τoυ ιµατισµoύ. Τo πλυντήριο θα 
είvαι ηλεκτροθερµαινόµενο µε ανοξείδωτες ηλεκτρικές 
αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 10 kW. Επίσης, θα είvαι 
µετωπικό, εvός διαµερίσµατoς, µε πόρτα πoυ θα φέρει 
άθραυστο κρύσταλλo παρακoλoύθησης της εργασίας και θα 
έχει µεγάλη διάµετρο για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση 
του ιµατισµού. Θα έχει σύστηµα αµορτισέρ για απόσβεση 
των κραδασµών. Επιθυµητό, για επιπλέον εξοικονόµιση 
ενέργειας να έχει σύστηµα αυτόµατης ζύγισης ιµατισµού και 
χρήση µόνο της απαιτούµενης ποσότητας νερού και 
απορρυπαντικού. Επίπεδο θορύβου χαµηλό, κάτω από 
50db.     

1 
Επαγγελµατικό 
Πλυντήριο 
ρούχων 

Η καµπίνα και το τύµπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304 18/10. Θα διαθέτει τουλάχιστον 8 βασικά 
προγράµµατα, 2 εισόδους νερού (ζεστό, κρύο), 3 
τoυλάχιστov διαµερίσµατα πλήρωσης µε υγρό ή στερεό 
απoρρυπαvτικό και λoιπά χηµικά υλικά. Η προµήθεια θα 
περιλαµβάνει τη µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση µε το 
ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο, τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, 
προγραµµατισµό, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραµµατισµό σε 
χρόνο µεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των 
άµεσων χρηστών του.     
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Στεγνωτήριο ιµατισµού, βαρέως επαγγελµατικoύ τύπoυ. Θα 
είvαι ηλεκτρoθερµαιvόµεvo και θα φέρει θερµαvτικά στoιχεία 
συvoλικής θερµαvτικής ισχύoς τoυλάχιστov 18 KW. Ο όγκoς 
τoυ τυµπάvoυ θα είvαι τoυλάχιστov 180 λίτρα, oύτως ώστε µε 
σχέση φoρτίσεως 1:20, η χωρητικότητα σε στεγvό ιµατισµό 
vα είvαι τουλάχιστον 10 κιλά. Η µηχαvή θα φέρει δύo 
ηλεκτρoκιvητήρες για τηv κίvηση τoυ τυµπάvoυ µε αvαστρoφή 
φoράς και τoυ απαγωγoύ αvεµιστήρoς αvτίστoιχα, πλήρεις µε 
θερµικά πρoστασίας. Θα φέρει επίσης µεγάλο φίλτρo 
χvoυδιώv (εύκολα αφαιρούµενο για καθαρισµό) και πόρτα 
µεγάλης επιφαvείας εισαγωγής-εξαγωγής τoυ ιµατισµoύ, µε 
κρύσταλλo παρακoλoύθησης της εργασίας. Κατά τo άvoιγµα 
της πόρτας τo στεγvωτήριo θα σταµατάει αυτoµάτως. Ο 
αvεµιστήρας θα είvαι ικαvότητoς τoυλάχιστov 20 m3/min για 
τηv εξασφάλιση ικαvoπoιητικoύ χρόvoυ στεγvώµατoς. Ο 
πίvακας ελέγχoυ τoυ στεγvωτηρίoυ θα περιλαµβάvει 
ηλεκτρovικό υπoλoγιστή πρoγραµµατιστή 30 τoυλάχιστov 
επαvαπρoγραµµατιζoµέvωv πρoγραµµάτωv επιλoγής 
διαδικασίας στεγvώµατoς. Θα επιτυγχάνεται κρύωµα των 
ρούχων πριν το τέλος του προγράµµατος. Επίπεδο θορύβου 
χαµηλό, κάτω από 65db.     

2 
Επαγγελµατικό 
Στεγνωτήριο 
ρούχων 

Η καµπίνα και το τύµπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304 18/10. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει τη µεταφορά, 
τοποθέτηση και σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο και τον 
αεραγωγό εξόδου, (ή την σύνδεση µε την αποχέτευση εάν 
λειτουργεί µε σύστηµα συµπύκνωσης υδρατµών), τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την 
απαραίτητη εργασία, προγραµµατισµό, δοκιµή και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου 
προγραµµατισµό σε χρόνο µεταγενέστερο για την κάλυψη 
των αναγκών των άµεσων χρηστών του.     

3 
Καλάθι 
ιµατισµού 
(τροχήλατο) 

Τροχήλατο καλάθι µεταφοράς ιµατισµού. Θα χρησιµoπoιείται 
για τη διακίvηση τoυ καθαρoύ και ακάθαρτoυ ιµατισµoύ στo 
χώρo τoυ πλυvτηρίoυ και θα είvαι αvθεκτικής κατασκευής, 
κατά πρoτίµηση κατασκευασµέvo από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304. Θα φέρει τέσσερις τρoχoύς εκ των οποίων οι δύο 
θα έχουν φρένο.  Ολόκληρo τo σώµα τoυ τρoχηλάτoυ θα είvαι 
διάτρητo oύτως ώστε vα απoκλείεται η συγκράτηση υγρασίας 
εvτός αυτoύ. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 60 x 60εκ. (M x Π x 
Y).     

4 
Τραπέζι 
εργασίας 
(τροχήλατο) 

Τροχήλατο τραπέζι, µε βάση κατασκευασµένη από 
χρωµovικελιoύχo αvoξείδωτo χάλυβα 18/8 τετραγωvικής 
διατoµής, µε πέλµατα ρυθµιζoµέvoυ ύψoυς και επένδυση της 
επιφάvειας εργασίας από λευκή µελαµίvη. Στo κάτω µέρoς θα 
φέρει ράφι. Τo τρoχήλατo θα φέρει σε σταυρoειδή διάταξη 
δύo τρoχoύς σταθερoύς κατά τηv µικρή διάσταση και δύo 
τρoχoύς περιστρεφόµεvoυς µε φρέvo, κατά τηv µεγάλη 
διάσταση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 180 x 70 x 85 εκ (Μ x Π x 
Υ).     

5 

Ηλεκτρική 
σκούπα 
επαγγελµατική 

 

Επαγγελµατική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης, µε 
τουρµπίνα αναρρόφησης περίπου 250 mbar, χωρητικότητας 
κάδου περίπου 35 λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 1300W. Θα 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, ειδικό πέλµα για 
παρκέ µε µαλακιά βούρτσα, καθώς και eco φίλτρο,  µε 
αυτοκαθαριζόµενο σύστηµα φίλτρου. Επίπεδα θορύβου κάτω 
από 80db. Βάρος περίπου 12 κιλά, µε κατάλληλες ρόδες και 
φρένο ακινητοποίησης.     
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6 Απλώστρα  

Απλώστρα δαπέδου από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουµίνιο, 
κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, 
υψηλή αντοχής και σταθερότητας. Στην βάση της θα διαθέτει 
πλαστικές προστατευτικές γωνίες και ροδάκια µεταφοράς. 
Όταν δεν χρησιµοποιείται θα µπορεί να κλείνει και να 
αποθηκεύεται. Ενδεικτικές διαστάσεις όταν είναι πλήρως 
ανοιγµένη: 170x70x90εκ.(Μ x Π x Υ).     

7 
Μεταλλική 
ντουλάπα 

Μεταλλική ντουλάπα µε ράφια και πόρτες µε κλειδαριά 
ασφαλείας, χωρίς ενδιάµεσο χώρισµα. H ντουλάπα θα είναι 
γαλβανιζέ και βαµµένη µε βαφή πούδρας. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 100εκ.πλάτος x 40εκ. βάθος x 175εκ.ύψος.     

 

 

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΟΜΑ∆Α ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες) 

ΙΑ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Απάντηση 
Προµηθευτή 

Παρα-
ποµπή 

1 
Ανελκυστήρας 
τροφίµων  

Ο ανελκυστήρας τροφίµων θα είναι ηλεκτροκίνητος δύο (2) 
στάσεων από το 1ο στο 2ο επίπεδο, κατακόρυφης διαδροµής 
3 µέτρων περίπου. Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον φρεάτιο 
διαστάσεων 74,5εκ. πλάτος Χ 84 εκ. µήκος. Θα έχει 
ανοξείδωτα τοιχώµατα, µε δύο εσωτερικά, ανοξείδωτα, 
µετακινούµενα ράφια. Οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάµου 
θα είναι τουλάχιστον 62Χ42εκ ώστε να χωράει άνετα δίσκος 
σερβιρίσµατος διαστάσεων 60Χ40εκ.. Η πόρτα θα είναι 
ανοξείδωτη, χειροκίνητη, µε κατακόρυφο άνοιγµα (τύπου 
γκιλοτίνας) διαστάσεων αντιστοίχων µε τον θάλαµο του 
αναβατορίου. Θα έχει κοµβιοδόχο ανοξείδωτο µε κοµβία 
κλήσεως- αποστολής στους δύο ορόφους, µε ένδειξη 
κατειληµµένος. Θα έχει ειδική κλειδαριά ασφαλείας για χρήση 
από παιδιά.  Η παροχή ρεύµατος θα είναι 400V-50Hz, 
τριφασικό. Ταχύτητα ανόδου - καθόδου: τουλάχιστον 
0,30m/sec και ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 50 κιλών. Θα 
φέρει σήµανση CE και πλήρη πιστοποίηση,  σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η προµήθεια θα 
περιλαµβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. προµήθεια και 
προσκόµιση όλων των υλικών, µε την εργασία 
εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων, έκδοση 
απαιτούµενων αδειών, δοκιµών, εκπαιδεύσεων, κλπ µέxρι 
παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Απαιτείται η 
παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών εγγυήσεων και 
βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.     

2 

Σύστηµα 
ανελκυστήρα 
εξωτερικού 
κλιµακοστασίου 
µε κάθισµα  

Σύστηµα ανελκυστήρα σκάλας µε αναδιπλούµενο κάθισµα 
εξωτερικού χώρου, τοποθετηµένο σε µεταλλικό φορέα 
γραµµικής µορφής, στο κλιµακοστάσιο της κεντρικής εισόδου 
του Παιδικού Σταθµού, για την κάλυψη υψοµετρικής 
διαφοράς περίπου 1,36µ. Το σύστηµα θα έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

Ράγα αλουµινίου µε υψηλή αντοχή στη διάβρωση, µήκους 
περίπου 2,5µ. 

Aνυψωτική ικανότητα: τουλάχιστον 125 κιλά  

Το κάθισµα θα έχει ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων και 
αναδιπλούµενους βραχίονες και υποπόδιο. Όταν δεν 
χρησιµοποιείται θα αναδιπλώνεται και θα προστατεύεται µε 
αδιάβροχο κάλυµµα 

Θέσεις στάθµευσης δύο (2): στο κατώτερο και στο ανώτερο 
σηµείο. 

Ταχύτητα κίνησης µέχρι 0,15 m/sec 

Ο χειρισµός θα γίνεται µε ασύρµατα χειριστήρια κλίσης-
ανάκλησης (2 τεµάχια) και µε κοµβία συνεχούς επαφής 
πάνω στον βραχίονα του καθίσµατος.  

Τάση χειρισµού: 24V DC 

Η κίνηση θα παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο 
για την χρήση που προορίζεται. Πρέπει να υπάρχει σύστηµα 
ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής 
της παροχής ρεύµατος. 

∆ιατάξεις ασφαλείας: Ρυθµιστής ταχύτητας, αρπάγη 
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ασφαλείας µε µηχανική µανδάλωση και διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, σύστηµα ανίχνευσης εµποδίων στις 
πλευρές και στο κάτω µέρος του ανελκυστήρα, σύστηµα 
ανίχνευσης εµποδίων στον οδηγό κύλισης, κλειδί 
απενεργοποίησης λειτουργίας, ηχητική σήµανση στάσης και 
µε προειδοποιητικό µηχανισµό υπερφόρτωσης. 

Η κατασκευή θα είναι υψηλής αντοχής και θα εξασφαλίζει την 
ασφάλεια των ατόµων που θα την χρησιµοποιούν. Ο 
ανελκυστήρας θα φέρει σήµανση CE, θα είναι σύµφωνος µε 
την Ελληνική οδηγία «Σχεδιάζοντας για όλους», τις 
προδιαγραφές ΑΜΕ 98/37/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Η προµήθεια θα περιλαµβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. 
προµήθεια και προσκόµιση όλων των υλικών, µε την 
εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων, έκδοση 
απαιτούµενων αδειών, δοκιµών, εκπαιδεύσεων, κλπ µέxρι 
παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών 
εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. 

Ενδεικτικές διαστάσεις βάση της αρχιτεκτονικής εγκεκριµένης 
µελέτης (οι διαστάσεις θα προσαρµοστoύν στις τελική 
διαµορφωµένη κατάσταση): µήκος ράγας: 2,50µ., ολικό ύψος 
καθίσµατος: 120εκ, ολικό βάθος καθίσµατος µαζί µε το 
υποπόδιο: 58,50εκ.  

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Κηφισιά,13 -3 -2017 

 

Η συντάξασα 

Σοφία Θαλασσινού 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κηφισιά,13 - 3  -2017 

 

Ελέγχθηκε 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Μελετών 

Βασιλική Παπαβασιλείου 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

 

Θεωρήθηκε  

H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Πολιτικών Μηχανικών  ΠΕ 

17PROC006119068 2017-04-28



 

Σελίδα 109 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       8 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προµήθεια εξοπλισµού για το νέο Παιδικό Σταθµό του 
∆ήµου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄ Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Α: ΕΠΙΠΛΑ     

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)   

1 Κρεβάτι νηπίων    τεµ. 9     

2 Στρώµα για κρεβάτι νηπίων τεµ. 9     

3 Ραντζάκι ύπνου νηπίων τεµ. 40     

4 
Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή 
εργασίας) 

τεµ. 8     

5 Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας)  τεµ. 6     

6 Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας) τεµ. 80     

7 
Χαµηλή µονάδα αποθήκευσης µε πόρτες και 
κλειδαριά 

τεµ. 4     

8 
Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή 
παιχνιδιών, µε µικρά πλαστικά συρτάρια 

τεµ. 2     

9 
Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή 
παιχνιδιών, µε µεγάλα πλαστικά συρτάρια 

τεµ. 1     

10 Ξύλινη συρταριέρα εργασιών 24 θέσεων τεµ. 3     

11 Ξύλινη παιχνιδοθήκη 6 κουτιών τεµ. 3     

12 Ξύλινη ραφιέρα αποθήκευσης χαρτονιών τεµ. 1     

13 ∆ιάφορες ξύλινες µονάδες αποθήκευσης τ.µ. 40     

14 Κρεµάστρα ρούχων τεµ. 8     

15 Παπουτσοθήκη τεµ. 4     

16 Σκαµπό Ενηλίκων τεµ. 4     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   

        

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Β: ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ    

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)   

1 Προστατευτικό κάλυµµα για στρώµα  τεµ. 30     

2 Σετ σεντόνια νηπίων  τεµ. 20     

3 Σετ σεντόνια νηπίων για ραντζακι τεµ. 60     

4 Κουβέρτα πικέ  τεµ. 50     

5 Κουβέρτα ακρυλική τεµ. 50     

6 Πάπλωµα  τεµ. 50     

7 Παπλωµατοθήκη τεµ. 50     

8 Πετσέτα µικρή (χεριών)  τεµ. 100     

9 Πετσέτα µεγάλη (σώµατος)  τεµ. 20     

10 Πετσέτα κουζίνας τεµ. 30     

11 Ποδιά κουζίνας τεµ. 12     

12 Σκούφος µάγειρα  τεµ. 4     

13 Σαλιάρα  τεµ. 160     

14 Μαξιλάρι δαπέδου  τεµ. 30     

15 Κουρτίνα συσκότισης τµ 12     

16 Κουρτίνα διακοσµητική τµ 15     

17 
Κουρτινόβεργα διπλή µεταλλική µε στήριξη 
βαρέως τύπου 

τεµ. 1     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β   

        
…/… /2017 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισµού, επιτραπέζια παιχνίδια, 
παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήµατα καλλιτεχνίας)   

1 Πλαστικό σετ κουζίνας τεµ. 1     

2 Πλαστικό σετ τροφίµων τεµ. 4     

3 Πλαστικός πάγκος κατασκευών τεµ. 1     

4 Ξύλινο, µικρό µανάβικο τεµ. 1     

5 Ξύλινο καφάσι µε πλαστικά φρούτα τεµ. 2     

6 Ξύλινο καφάσι µε πλαστικά λαχανικά τεµ. 2     

7 Κουκλοθέατρο ξύλινο τεµ. 1     

8 Κούκλες κουκλοθέατρου τεµ. 30     

9 Κούκλες τεµ. 20     

10 Παιχνίδια νηπίων τεµ. 30     

11 Πίνακας µουσικών οργάνων τεµ. 3     

12 Πίνακας µαγνητικός και µαρκαδόρου τεµ. 3     

13 Πίνακας ανάρτησης εργασιών τεµ. 4     

14 Ράγα ανάρτησης εργασιών τεµ. 6     

15 Αφρώδες πλακάκι δαπέδου  τεµ. 80     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ   

        
…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
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Σελίδα 112 

 

      

Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)   

1 Γραφείο τεµ. 1     

2 Συρταριέρα γραφείου τεµ. 1     

3 Κάθισµα εργασίας τροχήλατο  τεµ. 2     

4 Κάθισµα συνεργάτη ή επισκέπτη τεµ. 4     

5 Βιβλιοθήκη τεµ. 2     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆   

  

 

 

  

    

 

…/… /2017 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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Σελίδα 113 

 

      

Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

CPV: 30000000-9 (Μηχανήµατα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισµός και 
προµήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισµικών)   

1 Η/Υ τεµ. 1     

2 Οθόνη Η/Υ τεµ. 1     

3 Εκτυπωτής έγχρωµος τεµ. 1     

4 Συσκευή FAX τεµ. 1     

5 Φωτοτυπικό µηχάνηµα τεµ. 1     

6 Τηλεφωνική συσκευή ασύρµατη τεµ. 1     

7 Τηλεφωνική συσκευή ενσύρµατη τεµ. 1     

8 Συσκευή  Ενδοεπικοινωνίας ασύρµατη τεµ. 2     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε   

        

…/… /2017 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Σελίδα 114 

 

      

Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας) 

  

1 ∆έκτης Τηλεόρασης τεµ. 1     

2 BLU-RAY PLAYER τεµ. 1     

3 Φορητό Ράδιο-CD PLAYER τεµ. 4     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ   

        

…/… /2017 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Σελίδα 115 

 

      

Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   

CPV: 43325000-7 (Εξοπλισµός πάρκων και παιδικής χαράς)   

1 Πλαστική τραµπάλα, ατοµική, για µικρά 
παιδιά 

τεµ. 2     

2 
Πλαστική τραµπάλα, 3 θέσεων, για 
µεγαλύτερα παιδιά 

τεµ. 3     

3 Πλαστική τσουλήθρα, µικρή τεµ. 1     

4 Πλαστική τσουλήθρα, µεγάλη τεµ. 1     

5 Τούνελ Παιχνιδιού - Αναρριχητής τεµ. 2     

6 
Τούνελ παιχνιδιού "Χαρούµενη Κάµπια" 
(βασικό σετ) 

τεµ. 2     

7 Πλαστικό σπιτάκι µε κήπο τεµ. 2     

8 Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ τεµ. 1     

9 ∆άπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου τ.µ 200     

10 Συνθετικός χλοοτάπητας  τ.µ. 100     

11 Ξύλινη περίφραξη  µ.µ. 100     

12 Πόρτα ξύλινης περίφραξης τεµ. 2     

13 Κάδος απορριµµάτων για τον κήπο τεµ. 4     

14 Παγκάκι ξύλινο τεµ. 8     

15 
∆ίφωτο φωτιστικό εξωτερικού χώρου µε ιστό τεµ. 8     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ   

        

…/… /2017 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Σελίδα 116 

 

      

Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ 

CPV: 39220000-0 (Εξοπλισµός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιµα 
τροφοδοσίας) 

  

1 ∆ίσκος σερβιρίσµατος  τεµ. 10     

2 Κουταλάκι τεµ. 200     

3 Κουτάλι  τεµ. 200     

4 Πιρούνι τεµ. 50     

5 Μαχαίρι ψωµιού τεµ. 2     

6 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, οδοντωτό τεµ. 12     

7 Μαχαίρι γενικής χρήσεως, λείο τεµ. 12     

8 Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου τεµ. 2     

9 Μαχαίρι κοπής κρέατος τεµ. 2     

10 Μαχαίρι κοπής λαχανικών τεµ. 2     

11 Λαβίδα µεγάλη  τεµ. 4     

12 Πιρούνα κρέατος τεµ. 2     

13 Τρυπητή κουτάλα   τεµ. 2     

14 Κουτάλα σερβιρίσµατος σούπας  τεµ. 3     

15 Σπάτουλα τρυπητή   τεµ. 2     

16 Σπάτουλα  τεµ. 2     

17 Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής τεµ. 4     

18 Αυγοδάρτης τεµ. 2     

19 Ψαλίδι κουζίνας τεµ. 3     

20 Αποφλοιωτής  (πατατοκαθαριστης) τεµ. 2     

21 Λαχανοκόπτης µε πιάστρα (µαντολίνο) τεµ. 2     

22 
Πιατέλες σερβιρίσµατος διαφόρων 
διαστάσεων 

τεµ. 8     

23 Μπολ ανάµιξης ανοξείδωτο, µεγάλο  τεµ. 10     

24 Μπολ ανάµιξης ανοξείδωτο,  µεσαίο  τεµ. 4     

25 Μπολ ανάµιξης ανοξείδωτο,  µικρό  τεµ. 4     

26 Πιάτo µελαµίνης βαθύ  τεµ. 200     

27 Μπολ µελαµίνης  τεµ. 150     

28 Ποτήρι µε χεράκι µελαµίνης  τεµ. 200     
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29 
∆οχεία φύλαξης τροφίµων διαφόρων 
χωρητικοτήτων τεµ. 10     

30 Ποτήρι νερού, γυάλινο  τεµ. 25     

31 Κανάτα ανοξείδωτη µε καπάκι τεµ. 12     

32 Κανάτα πλαστική  τεµ. 8     

33 Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, µεγάλο  τεµ. 1     

34 Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, µεσαίο  τεµ. 2     

35 Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, µικρό τεµ. 1     

36 Κατσαρόλα 30 λίτρων τεµ. 2     

37 Κατσαρόλα 37 λίτρων τεµ. 2     

38 Κατσαρόλα 25 λίτρων τεµ. 3     

39 Κατσαρόλα 20 λίτρων τεµ. 3     

40 Μπρίκι ανοξείδωτο τεµ. 2     

41 Τηγάνι ανοξείδωτο  τεµ. 2     

42 Ταψί φούρνου ορθογώνιο, µεγάλο  τεµ. 2     

43 Ταψί φούρνου ορθογώνιο, µικρό τεµ. 4     

44 Ταψί φούρνου στρογγυλό, µεγάλο  τεµ. 4     

45 Ταψί φούρνου στρογγυλό µικρό τεµ. 4     

46 Πλάκα κοπής PVC  τεµ. 4     

47 Ζευγάρι γάντια σιλικόνης φούρνου τεµ. 4     

48 Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός  τεµ. 1     

49 Φυγόκεντρος στεγνωτήρας  για λαχανικά τεµ. 1     

50 Kόσκινο ανοξείδωτο τεµ. 1     

51 Στεγνωτήρας πιάτων τεµ. 1     

52 Κάδος σκουπιδιών κουζίνας  τεµ. 2     

53 Πιγκάλ µπάνιου τεµ. 10     

54 Καλαθάκι µπάνιου τεµ. 10     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η   

    

  

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ   

CPV: 39314000-6 (Εξοπλισµός επαγγελµατικού µαγειρείου)   

1 Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών µε φούρνο  τεµ. 1     

2 Χοάνη απαγωγής οσµών µε τον αεραγωγό τεµ. 1     

3 Ψυγείο - θάλαµος συντήρησης τεµ. 1     

4 Ψυγείο - πάγκος συντήρησης τεµ. 1     

5 Ψυγείο - θάλαµος κατάψυξης τεµ. 1     

6 Ερµάριο ανοξείδωτο τεµ. 1     

7 Ερµάριο ανοξείδωτο µε συρταριέρα τεµ. 1     

8 Aνοξείδωτη συρταριέρα τεµ. 1     

9 Συσκευή πλύσης κλειστή µε 2 γούρνες τεµ. 1     

10 Βρύση επαγγελµατική τεµ. 1     

11 Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών τεµ. 1     

12 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος µεγάλο τεµ. 1     

13 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος µικρό τεµ. 1     

14 Τοστιέρα τεµ. 1     

15 Μίξερ τεµ. 1     

16 Ραβδοµπλέντερ  τεµ. 1     

17 Μπλέντερ  τεµ. 1     

18 Λεµονοστίφτης ηλεκτρικός τεµ. 1     

19 Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή  τεµ. 1     

20 Βραστήρας νερού τεµ. 1     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ   

        

…/… /2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµη 

µοναδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτικη ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ   

CPV: 42716110-2 (Εξοπλισµός πλυσίµατος)   

1 Επαγγελµατικό πλυντήριο ρούχων τεµ. 1     

2 Επαγγελµατικό στεγνωτήριο ρούχων τεµ. 1     

3 Καλάθι ιµατισµού (τροχήλατο) τεµ. 2     

4 Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)  τεµ. 1     

5 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελµατική τεµ. 1     

6 Απλώστρα τεµ. 2     

7 Μεταλλική ντουλάπα  τεµ. 2     

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι   

        

…/… /2017 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Α/Α Eίδος 

Μον
άδα 
Μέτ
ρησ
ης 

Ποσό-
τητα 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 
(ευρώ) 

Ενδεικτική ∆απάνη  
(ευρώ) 

ΟΜΑ∆Α ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ   

CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)    

1 Ανελκυστήρας τροφίµων τεµ. 1     

2 
Σύστηµα ανελκυστήρα εξωτερικού 
κλιµακοστασίου µε κάθισµα  

τεµ. 1     

        ΣΥΝΟΛΟ   

        ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΑ   

…/… /2017 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 

 

 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

Η συντάξασα 

Σοφία Θαλασσινού 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

Ελέγχθηκε 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Μελετών 

Βασιλική Παπαβασιλείου 

Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

Κηφισιά, 13 -3 -2017 

Θεωρήθηκε  

H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥ∆  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δήμος Κηφισιάς  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφροδίτη Ζιούζια  

- Τηλέφωνο: 2132007 -126 /185/105/108 

- Ηλ. ταχυδρομείο: aziouzia@kifissia.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kifissia.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού      

Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ CPV) σε Ομάδες  

 ΟΜΑ∆Α  Περιγραφή  

1 ΟΜΑ∆Α Α ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3  

2 ΟΜΑ∆Α Β ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0  

3 ΟΜΑ∆Α Γ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8  

4 ΟΜΑ∆Α ∆ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2  

5 ΟΜΑ∆Α Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –  CPV: 30000000-9  

6 ΟΜΑ∆Α ΣΤ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6  

7 ΟΜΑ∆Α Ζ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
- CPV: 43325000-7) 

8 ΟΜΑ∆Α Η 
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 
39220000-0  

9 ΟΜΑ∆Α Θ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 
39314000-6  

10 ΟΜΑ∆Α Ι 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 
42716110-2  

11 ΟΜΑ∆Α ΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –  CPV: 42416100-6  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6419] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : η προμήθεια υποδιαιρείται στα 11 

έντεκα ανωτέρω τμήματα  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή Αρ. Πρωτ. Διακήρυηξης 

18453/26-4-2017 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
i 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
ii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iii
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii·

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

·
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xv

 το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 

ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxiv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων

xxviii
, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 

οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

17PROC006119068 2017-04-28



 

Σελίδα 134 

 

 

 

 

                                                           

i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxx
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
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αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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