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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ

Πόλη

ΘΗΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

84700

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL422

Τηλέφωνο

2286360101

Φαξ

2286022118

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@thira.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γραφείο
Προμηθειών
Δήμου
Θήρας/
διεύθυνση Φηρά Θήρας/ τηλ.2286360187/
φαξ 2286360188/ αρμόδιος υπάλληλος
Ευάγγελος Βαμβακούσης/ Ζαμπέλα Φύτρου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.thira.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.thira.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.eprocurement.gov.gr .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7341.701 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Θήρας με τίτλο: «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού
Εμπορείου Δήμου Θήρας ΟΠΣ 5002778 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Η ένταξη της πράξης έγινε με την υπ’αρ.πρωτ.: 5689/23-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη (ΑΔΑ:
Ω5Τ97ΛΞ-00Φ) και την υπ’αρ.πρωτ.: 3909/18-12-2017 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 64ΟΝ7ΛΞ-Ν7Ρ). Ο
Κωδικός Πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου) είναι 2016ΕΠ06710071.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 3
«Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Σελίδα 4
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου
βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου του Δήμου Θήρας. Ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να εξασφαλίσει την
κάλυψη των αναγκών για την λειτουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού, που θα στεγαστεί στo νέο
κτίριο που κατασκευάστηκε στο Εμπορείο Θήρας, 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 βρέφη και νήπια σύμφωνα με τη δυναμικότητά του.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
Α/Α

Ομάδες

Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας -CPV

Ποσό
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ
(24%)

Ποσό με
ΦΠΑ

1

ΟΜΑΔΑ Α

ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)

35.755,00

8.581,20

44.336,20

2

ΟΜΑΔΑ Β

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη
αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια,
παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας,
υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)

8.025,00

1.926,00

9.951,00

3

ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0 (Είδη
κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)

12.015,00

2.883,60

14.898,60

4

ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 39130000-2
(Έπιπλα γραφείου)

3.345,00

802,80

4.147,80

ΟΜΑΔΑ Ε

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 300000009 (Μηχανήματα γραφείου και
υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες
εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)

5.760,00

1.382,40

7.142,40

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - CPV:
32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα,
συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής
ήχου ή εικόνας)

2.350,00

564,00

2.914,00

5.305,45

1.273,31

6.578,76

12.250,00

2.940,00

15.190,00

8.850,00

2.124,00

10.974,00

93.655,45

22.477,31

116.132,76

5

6

7

ΟΜΑΔΑ Ζ

8

ΟΜΑΔΑ Η

9

ΟΜΑΔΑ Θ

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - CPV:
39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη
οικιακής χρήσης και αναλώσιμα
τροφοδοσίας)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ - CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός
επαγγελματικού μαγειρείου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

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.
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δεκαέξι χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ
και εβδομήντα έξι λεπτά (116.132,76€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €
93.655,45 ΦΠΑ : € 22.477,31).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής ανά ομάδα.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 και την περίπτωση ε' της παρ. 1 του
άρθρου 58, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018,
 την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007 και το εδάφιο 2 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/2008,
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
 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»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 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 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. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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 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 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 την υπ’αρ.πρωτ.: 3642/23-08-2016 πρόσκληση με κωδικό ΝΑΙΓ30 για την υποβολή πρότασης στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δημιουργία
και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας» (ΑΔΑ: 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ),
 την 233/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΑΙΓ 30,
Α/Α ΟΠΣ 1714. Α.Π.3642/23-08-2016, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΞΘ7ΩΡΝ-Γ69),
 η υπ’αρ.πρωτ.: 5689/23-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα: «Ένταξη της Πράξης
«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002778 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: Ω5Τ97ΛΞ-00Φ),
 η υπ’αρ.πρωτ.: 3909/18-12-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης
«Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002778 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: 64ΟΝ7ΛΞ-Ν7Ρ),
 το υπ’αρ.πρωτ.: 1402/20-05-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου με θέμα: Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού
Εμπορείου Δήμου Θήρας» Α/Α 2 της πράξης 5002778,
 η υπ’αρ.πρωτ.: 5236/25-05-2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας
για την εν λόγω προμήθεια,
 ο υπ’αρ.πρωτ.: 5237/25-05-2020 Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών.
 το υπ’αρ.πρωτ.: 5238/25-05-2020 πρωτογενές αίτημα της πρωτογενές αίτημα του Προϊσταμένου
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας (ΑΔΑΜ: 20REQ006755421),
 την υπ’αρ.πρωτ.: 5280/25-05-2020 απόφαση της Αρμόδιας Αντιδημάρχου Θήρας με την οποία εγκρίθηκε
η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, συνολικού ποσού 10.000€ σε βάρος του
Κ.Α. 64.7341.701 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΔΑ: ΩΗΔΜΩΡΝ-Β1Γ),
 την 504/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006759486, ΑΔΑ: Ω0ΞΩΩΡΝ-Π13),
 την 103/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: α) η διενέργεια της
προμήθειας, β) υπ’αρ.πρωτ.: 5326/25-05-2020 τεχνική έκθεση του Τμήματος Τεχνικός Υπηρεσιών του
Δήμου Θήρας και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, γ) οι όροι του διαγωνισμού και
δ) ορίσθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω9ΘΥΩΡΝ-Π84).
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 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 ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 09:00 και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και η ώρα λήξης 17:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την τέταρτη 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών
και ώρα 10:30.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 91832.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: «Ο Λόγος των Κυκλάδων», «Κοινή Γνώμη» και «Κυκλαδική».
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 και η Προκήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): http://www.thira.gov.gr στην ενότητα Προκηρύξεις.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μη σύναψης
σύμβασης, ο Δήμος Θήρας αναλαμβάνει τη δαπάνη των δημοσιεύσεων.

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
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.
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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:
1. η με αρ.πρωτ.: 5373/26-05-2020 προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC006768828, ΑΔΑ:
6ΦΧ4ΩΡΝ-4ΨΑ),
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
5. η υπ’αρ.πρωτ.: 5236/25-05-2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θήρας για την εν λόγω προμήθεια,
6. ο υπ’αρ.πρωτ.: 5237/25-05-2020 Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών.
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), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Δεν επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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.
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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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από μετάφραση στην
ελληνική.
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 ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, 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 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα 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,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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, ποσού χιλίων
οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (1.873€).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων
ομάδας/ομάδων.
Α/Α

Ομάδες

Ονομασία

Ποσό χωρίς ΦΠΑ

Ποσό Εγγύησης

1

ΟΜΑΔΑ Α

ΕΠΙΠΛΑ

35.755,00 €

715 €

2

ΟΜΑΔΑ Β

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

8.025,00 €

161 €

3

ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

12.015,00 €

240 €

4

ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3.345,00 €

67 €

5

ΟΜΑΔΑ Ε

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5.760,00 €

115 €

6

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

2.350,00 €

47 €

7

ΟΜΑΔΑ Ζ

5.305,45 €

106 €

8

ΟΜΑΔΑ Η

12.250,00 €

245 €

9

ΟΜΑΔΑ Θ

8.850,00 €

177 €

93.655,45 €

1.873 €

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

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 23/01/2021, 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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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 2.2.4, 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) 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 αμετάκλητη 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),
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 αμετάκλητη
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
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας 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
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Δεν αποκλείεται ο 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.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας 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, 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,
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(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 2.2.9.2 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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 οικονομικός φορέας 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
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 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.
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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 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια1
Δεν ζητείται
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα2
Δεν ζητείται. Καλύπτεται από την παρ.2.2.4
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης3
Δεν ζητείται
1

2

3

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3
τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ.
τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν
διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας:
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016).
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Δεν έχει εφαρμογή, αφού δεν ζητούνται κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) καθώς και κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6).

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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 της παραγράφου 2.2.4,
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 ΙΙ, 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).
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ
όπως αυτό έχει οριστεί από το Δήμο στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα ΙΙ) σε μορφή αρχείου τύπου PDF
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΤΕΥΔ, προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη συνέχεια
μέσω μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) παράγουν την
απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα
συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν
απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το ΤΕΥΔ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη
τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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
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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.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
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 2.2.3.1,
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, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του μαζί με υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές αφορούντες κύρια και επικουρική
ασφάλιση.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
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αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 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 καταλληλότητας 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.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
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περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.4. 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.5. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ανά ομάδα:


ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ,



ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,



ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,



ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,



ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,



ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ,



ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,



ΟΜΑΔΑ Η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,



ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα: .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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.
2.4.2 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, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «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
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
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 9 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.
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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. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του 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 ηλεκτρονική 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
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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 ΙΙ),
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 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το άρθρο 3.1 Γενικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές του άρθρου 3 Τεχνικές
Προδιαγραφές της «Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» και την «Αναλυτική περιγραφή και Τεχνικά
χαρακτηριστικά» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Επίσης, θα συμπληρωθεί ο Πίνακας
Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης.
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 [τιμή]
όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα. Επίσης, για το είδος με τίτλο: «Γ8 Κουρτίνα συσκότισης» η μονάδα μέτρησης στο σύστημα
αποτυπώνεται ως «απροσδιόριστο» αλλά νοείται «μ2».
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 κεφάλαιο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός»
του Παραρτήματος 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.
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.
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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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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 προσωρινού αναδόχου) 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,
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.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - 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 τέταρτη [4] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
ώρα 10:30.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων 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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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
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προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 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 της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

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 δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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 της παραγράφου 2.2.4 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 του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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
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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 (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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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 την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω 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.
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 δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα
(10) 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
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της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
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 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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο 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 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 θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
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 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.
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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 2.2.9.2 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 της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα 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.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
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 0,07% 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 (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

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.
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, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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.
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.
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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 γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές 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), 6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
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 και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

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. 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 και με πρακτική δοκιμασία των υλικών.
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΄έφεση 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.
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
εντός τριάντα (30) ημερών.
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
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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. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης).
Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος Σιγάλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση, Ενδεικτικός προϋπολογισμός, ΕΣΥ-Τεχνικές
προδιαγραφές, Αναλυτική περιγραφή-Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σύμβαση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5236/25-05-2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 116.132,76€ συμπ. 24%
Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αυτή η μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία
του νέου βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου του Δήμου Θήρας.
Ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να εξασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών για την λειτουργία του
νέου βρεφονηπιακού σταθμού, που θα στεγαστεί στo νέο κτίριο που κατασκευάστηκε στο
Εμπορείο Θήρας, 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 βρέφη και νήπια σύμφωνα με τη δυναμικότητά του.
Ειδικότερα, ο βρεφονηπιακός σταθμός προβλέπεται να στεγάσει 25 βρέφη και 75 νήπια.
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 και στον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης μελέτης.

Α/Α

Ομάδες

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ Γ
ΟΜΑΔΑ Δ
ΟΜΑΔΑ Ε
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΟΜΑΔΑ Ζ
ΟΜΑΔΑ Η
ΟΜΑΔΑ Θ

Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας
ΕΠΙΠΛΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των ενενήντα
τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (93.655,45 €) χωρίς
Φ.Π.Α., εκατόν δεκαέξι χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (116.132,76€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου
Θήρας στον Κ.Α. 64.7341.701 με τίτλο: «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου Δήμου
Θήρας ΟΠΣ 5002778 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
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Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία ανοικτού –
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Θήρα, 25/05/2020
Η συντάξασα

Σοφία Δανέζη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5236/25-05-2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 116.132,76€ συμπ. 24%
Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γενικά ανά ομάδες:

Α/Α

Ομάδες

Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας - Ποσό
CPV
χωρίς
ΦΠΑ

ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη
αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια,
παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά
και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)
ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0 (Είδη
3
ΟΜΑΔΑ Γ
κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 39130000-2
4
ΟΜΑΔΑ Δ
(Έπιπλα γραφείου)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV:
5
ΟΜΑΔΑ Ε
30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και
υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες
εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - CPV:
6
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα,
συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής
ήχου ή εικόνας)
ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7
ΟΜΑΔΑ Ζ
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη
οικιακής χρήσης και αναλώσιμα
τροφοδοσίας)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
8
ΟΜΑΔΑ Η
ΚΟΥΖΙΝΑΣ - CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός
επαγγελματικού μαγειρείου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
9
ΟΜΑΔΑ Θ
ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός
πλυσίματος)
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1
2

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β

ΦΠΑ
(24%)

Ποσό με
ΦΠΑ

35.755,00

8.581,20

44.336,20

8.025,00

1.926,00

9.951,00

12.015,00

2883,60

14.898,60

3.345,00

802,80

4.147,80

5.760,00

1.382,40

7.142,40

2.350,00

564,00

2.914,00

5.305,45

1.273,31

6.578,76

12.250,00

2.940,00

15.190,00

8.850,00

2.124,00

10.974,00

93.655,45

22.477,31

116.132,76
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Αναλυτικά ανά είδος:

Α/Α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή μονάδος
(ευρώ)

Ενδεικτική
Δαπάνη (ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ
CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)
Α1.

Κρεβατάκι ύπνου νηπίων

τεμ.

70

130,00

9.100,00

Α2.

Στρώμα
για
κρεβάτι
νηπίων
Κρεβατάκι βρεφών με
κάγκελο ασφαλείας
Στρώμα
για
κρεβάτι
βρεφών
Τραπέζι νηπίων κυκλικό
(φαγητού ή εργασίας)
Καρεκλάκι
νηπίων
ορθογώνιο (φαγητού ή
εργασίας)
Συρταριέρα εργασιών 18
θέσεων
Συρταριέρα εργασιών 24
θέσεων με ράφια
Βιβλιοθήκη – αναλόγιο
δαπέδου .
Εταζέρα γωνία βιβλίου
Μονάδα
αποθήκευσης
εργασιών ή παιχνιδιών με
12
μεσαία
πλαστικά
κουτιά
Μονάδα
αποθήκευσης
εργασιών ή παιχνιδιών με
4 μεγάλα πλαστικά κουτιά
Βιβλιοθήκη με ντουλάπια
και ράφια με ρυθμιζόμενο
ύψος
Παγκάκι νηπίων
Παγκάκι -μπαουλάκι
Κυψέλες 25 θέσεων
Τραπέζι κουζίνας
Καρέκλα κουζίνας
Αλλαξιέρα
Πάρκο βρεφών πυσσόμενο
Κάγκελο ασφαλείας για
σκάλες ανοίγματος 93.5120.5 εκ.
Κάγκελο ασφαλείας για
σκάλες ανοίγματος 80100.5εκ.
Κάθισμα βρεφικό

τεμ.

70

60,00

4.200,00

τεμ.

25

230,00

5.750,00

τεμ.

25

60,00

1.500,00

τεμ.

20

115,00

2.300,00

τεμ.

110

48,00

5.280,00

τεμ.

1

660,00

660,00

τεμ.

2

765,00

1.530,00

τεμ.

1

430,00

430,00

τεμ.

1

200,00

200,00

τεμ.

1

375,00

375,00

τεμ.

1

280,00

280,00

τεμ.

1

500,00

500,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

8
2
2
1
6
1
2

125,00
190,00
520,00
180,00
45,00
180,00
65,00

1.000,00
380,00
1.040,00
180,00
270,00
180,00
130,00

τεμ.

1

130,00

130,00

τεμ.

1

100,00

100,00

τεμ.

2

120,00

240,00

Α3.
Α4.
Α5.
Α6.

Α7.
Α8.
Α9.
Α10.
Α11.

Α12.

Α13.

Α14.
Α15.
A16.
Α17.
Α18.
Α19
Α20
Α21

Α22

Α23

ΣΥΝΟΛΟ (€)

35.755,00
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ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

B1.
Β2.

B3.
Β4.

Β5.
Β6.
Β7.
Β8.
Β9.
Β10.
Β11.
Β12.
Β13.
Β14.
Β15.

Β16.
Β17.
Β18.

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη
χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)
Πίνακας ανάρτησης
τεμ.
3
160,00
480,00
εργασιών
Καβαλέτο
τραπέζι
τεμ.
1
300,00
300,00
ζωγραφικής
για
(4)
τέσσερα άτομα διπλής
όψης
Κυλιόμενο
σταντ
με
μαγνήτη και φελλό
Τρόλεϋ για χαρτόνια,
σύνεργα ζωγραφικής και
χειροτεχνίας
Μαγνητικός πίνακας
ανακοινώσεων με πορτάκι
Γωνία κουζίνας
Γωνία κομμωτηρίου
Πολυκατάστημα SUPER
MARKET –Μπακάλικο
Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο
Στρώμα γυμναστικής
Τρόλεϋ οργάνων
ψυχοκινητικής, τριώροφο
ΣΕΤ συστήματος
ψυχοκινητικής
Γωνία μεταμφίεσης –
δραματοποίησης
Πολυγωνιά κουκλόσπιτο
Πάγκος κατασκευών
(μαραγκού) με σετ
εργαλείων
Γωνία μουσικής με σετ
μουσικών οργάνων
Μαγαζάκι - μανάβικο
Καθρέφτης ασφαλείας

τεμ.

1

300,00

300,00

τεμ.

1

570,00

570,00

τεμ.

2

55,00

110,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
2
2

295,00
295,00
420,00

590,00
590,00
840,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
10
1

155,00
50,00
320,00

155,00
500,00
320,00

τεμ.

1

280,00

280,00

τεμ.

1

350,00

350,00

τεμ.
τεμ.

1
1

830,00
400,00

830,00
400,00

τεμ.

2

435,00

870,00

τεμ.
τεμ.

1
2

280,00
130,00

280,00
260,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

8.025,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Γ1.
Γ2.
Γ3.
Γ4.
Γ5.
Γ6.
Γ7.

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)
τεμ.
Μαξιλάρι δαπέδου
25
10,00

Κατωσέντονο
νηπίων/βρεφών με
λάστιχο
Πανωσέντονο
νηπίων/βρεφών
Μαξιλάρι ύπνου νηπίων
Μαξιλαροθήκη νηπίων
Κουβέρτα πικέ
νηπίων/βρεφών
Πάπλωμα
νηπίων/βρεφών

250,00

τεμ.

190

15,00

2.850,00

τεμ.

190

15,00

2.850,00

τεμ.
τεμ.

75
100
50

5,00
4,00
20,00

375,00
400,00
1.000,00

τεμ.

50

35,00

1.750,00

τεμ.
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Γ8.
Γ9.
Γ10.

μ2

Κουρτίνα συσκότισης
Μοκέτες επιφάνειας
9,00μ2.
Κουρτινόβεργα
μεταλλική με στήριξη
βαρέως τύπου

τεμ.

40,00
4

18,00
180,00

720,00
720,00

τεμ.

11

100,00

1.100,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

12.015,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείου)
τεμ.
1

Δ1.

Τριθέσιο σαλόνι
υποδοχής

Δ2.

Γραφείο

τεμ.

Κάθισμα συνεργασίας με
μπράτσα
Κάθισμα εργασίας
γραφείου τροχήλατο με
μπράτσα
Βιβλιοθήκη ημίκλειστη
Ερμάριο με πόρτες

τεμ.

Δ3.
Δ4.

Δ5.
Δ6.
Δ7.

Δ8.
Δ9.

Συρταριέρα γραφείου
τροχήλατη
Έπιπλο εκτυπωτή
Καλόγερος ρούχων με
ομπρελοθήκη

600,00

600,00

3

190,00

570,00

3

120,00

360,00

τεμ.

3

170,00

510,00

τεμ.

1
2
3

210,00
170,00
150,00

210,00
340,00
450,00

1
3

95,00
70.00

95,00
210,00

τεμ.
τεμ.

τεμ.
τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ (€)

3.345,00

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και
πακέτα λογισμικών)
τεμ.
Ε1. Φωτοτυπικό μηχάνημα
2.500,00
2.500,00
1

Ε2.
Ε3.
Ε4.
Ε5.
Ε6.

Ε7.

Εκτυπωτής
Υπολογιστής με οθόνη
20”
Τηλεφωνική συσκευή
ασύρματη
Τηλεφωνική συσκευή
ενσύρματη
Συσκευή
Ενδοεπικοινωνίας
ασύρματη
Συσκευή FAX

τεμ.
τεμ.

2
3

200,00
800,00

400,00
2.400,00

τεμ.

1

60,00

60,00

τεμ.

1

30,00

30,00

τεμ.

2

60,00

120,00

τεμ.

1

250,00

250,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

5.760,00

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας)
τεμ.
ΣΤ1. Ράδιο CD
3
60,00
180,00

ΣΤ2.

Δέκτες τηλεόρασης

τεμ.

3

450,00

1.350,00

Σελίδα 6 από 35

20PROC006768839 2020-05-26
ΣΤ3.
ΣΤ4.

έγχρωμοι
BLUE – RAY PLAYER
PROJECTOR με οθόνη

τεμ.
τεμ.

3
1

90,00
550,00

270,00
550,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

2.350,00

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)

Ζ1.
Ζ2.
Ζ3.
Ζ4.
Ζ5.
Ζ6.
Ζ7.
Ζ8.
Ζ9.
Ζ10.
Ζ11.
Ζ12.
Ζ13.
Ζ14.
Ζ15.
Ζ16.
Ζ17.
Ζ18.
Ζ19.
Ζ20.

Ζ21.
Ζ22.
Ζ23.
Ζ24.
Ζ25.
Ζ26.
Ζ27.
Ζ28.
Ζ29.
Ζ30.

Φαρμακείο
Δίσκος σερβιρίσματος
Μαχαίρι ψωμιού
Μαχαίρι γενικής
χρήσεως, οδοντωτό
Μαχαίρι γενικής
χρήσεως, λείο
Μαχαίρι κοπής
κοτόπουλου
Μαχαίρι κοπής
κρέατος
Μαχαίρι κοπής
λαχανικών
Λαβίδα μεγάλη
Πιρούνα κρέατος
Τρυπητή κουτάλα
Κουτάλα
σερβιρίσματος σούπας
Σπάτουλα τρυπητή
Σπάτουλα
Σπάτουλα
ζαχαροπλαστικής
Αυγοδάρτης
Ψαλίδι κουζίνας
Αποφλοιωτής
(πατατοκαθαριστής)
Λαχανοκόπτης με
πιάστρα (μαντολίνο)
Πιατέλες
σερβιρίσματος
διαφόρων διαστάσεων
Μπολ ανάμειξης
ανοξείδωτο, μεγάλο
Μπολ ανάμειξης
ανοξείδωτο, μεσαίο
Μπολ ανάμειξης
ανοξείδωτο, μικρό
Πιάτο βαθύ μελαμίνης
Μπολ μελαμίνης
Ποτήρι με χεράκι
μελαμίνης
Πηρούνια μεγάλα
Πηρουνάκια
Κουτάλια μεγάλα
Κουταλάκια

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
10
2
12

95,00
18,00
15,00
2,10

190,00
180,00
30,00
25,20

τεμ.

12

2,00

24,00

τεμ.

2

10,00

20,00

τεμ.

2

10,00

20,00

τεμ.

2

15,00

30,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

4
2
2
3

8,00
10,00
10,00
12,00

32,00
20,00
20,00
36,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
2
4,00

15,00
15,00
5,00

30,00
30,00
20,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

2
2
2

10,00
5,00
2,50

20,00
10,00
5,00

τεμ.

2

5,00

10,00

τεμ.

8

10,00

80,00

τεμ.

6

10,00

60,00

τεμ.

4

8,00

32,00

τεμ.

4

5,00

20,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

100
100
120,00

3,00
2,80
3,00

300,00
280,00
360,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

12
80
100
100

2,00
1,00
2,00
1,00

24,00
80,00
200,00
100,00
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Ζ31.

Ζ32.
Ζ33.
Ζ34.
Ζ35.
Ζ36.
Ζ37.
Ζ38.
Ζ39.
Ζ40.
Ζ41.
Ζ42.
Ζ43.
Ζ44.
Ζ45.
Ζ46.
Ζ47.
Ζ48.
Ζ49.
Ζ50.
Ζ51.
Ζ52.
Ζ53.
Ζ54.
Ζ55.
Ζ56.
Ζ57.

Δοχείο φύλαξης
τροφίμων διαφόρων
χωρητικοτήτων
Ποτήρι νερού γυάλινο
Μπρίκι ανοξείδωτο
Κατσαρόλα 37 λίτρων
Κατσαρόλα 30 λίτρων
Κατσαρόλα 25 λίτρων
Κατσαρόλα 20 λίτρων
Κατσαρόλα 5 λίτρων
Τηγάνι ανοξείδωτο
Πλάκα κοπής PVC
Κανάτα ανοξείδωτη με
καπάκι
Κανάτα πλαστική
Ψωμιέρες
Σουρωτήρι κωνικό
ανοξείδωτο μεγάλο
Σουρωτήρι κωνικό
ανοξείδωτο μεσαίο
Σουρωτήρι κωνικό
ανοξείδωτο μικρό
Ταψί φούρνου
ορθογώνιο μεγάλο
Ταψί φούρνου
ορθογώνιο μικρό
Ταψί φούρνου
στρογγυλό μεγάλο
Ταψί φούρνου
στρογγυλό μικρό
Ζευγάρι γάντια
σιλικόνης φούρνου
Ανοιχτήρι κονσέρβας
χειρός
Κόσκινο ανοξείδωτο
Στεγνωτήρας πιάτων
Κάδος σκουπιδιών
κουζίνας
Πιγκάλ μπάνιου
Καλαθάκι μπάνιου

τεμ.

10

13,00

130,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

25
2
2
2
2
3
2
2
5
5

0,85
10,00
100,00
70,00
90,00
80,00
40,00
60,00
18,00
18,00

21,25
20,00
200,00
140,00
180,00
240,00
80,00
120,00
90,00
90,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

6
15
1

12,00
7,00
95,00

72,00
105,00
95,00

τεμ.

2

75,00

150,00

τεμ.

1

65,00

65,00

τεμ.

2

65,00

130,00

τεμ.

4

35,00

140,00

τεμ.

4

60,00

240,00

τεμ.

4

15,00

60,00

τεμ.

4

15,00

60,00

τεμ.

1

5,00

5,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1

22,00
17,00
120,00

22,00
17,00
120,00

τεμ.
τεμ.

17
17

10,00
15,00

170,00
255,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

5.305,45

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)

Η1.
Η2.

Η3.

Τρόλεϋ σερβιρίσματος
μεγάλο ανοξείδωτο
Επαγγελματική
ηλεκτρική κουζίνα 4
εστιών με
φούρνο
Χοάνη
απαγωγής

τεμ.

2

180,00

360,00

τεμ.

1

3.000,00

3.000,00

τεμ.

1

1.000,00

1.000,00
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Η4.

Η5.

Η6.

Η7.
Η8.
Η9.
Η10.
Η11.
Η12.

οσμών με τον
αεραγωγό
Επαγγελματικό
πλυντήριο
πιάτων,
ποτηριών και
σκευών
Επαγγελματικός
ψυκτικός
θάλαμος
συντήρησης
Επαγγελματικός
ψυκτικός
θάλαμος
καταψύξεως
Μπλέντερ
Ραβδομπλέντερ
Μίξερ
Τοστιέρα
Λεμονοστίφτης
Βραστήρας νερού

τεμ.

1

2.200,00

2.200,00

τεμ.

1

2.000,00

2.000,00

τεμ.

1

2.000,00

2.000,00

τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.

1
1
1
1
1
1

280,00
250,00
400,00
400,00
250,00
110,00

280,00
250,00
400,00
400,00
250,00
110,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

12.250,00

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)

Θ1.

Θ2.

Θ3.
Θ4.

Επαγγελματικό
Πλυντήριο
ρούχων
Επαγγελματικό
Στεγνωτήριο
ρούχων
Καλάθι ιματισμού
(τροχήλατο)
Ηλεκτρική σκούπα
επαγγελματική

τεμ.

1

4.800,00

4.800,00

τεμ.

1

3.200,00

3.200,00

τεμ.

2

150,00

300,00

τεμ.

1

550,00

550,00

ΣΥΝΟΛΟ (€)

8.850,00
Θήρα, 25/05/2020

Η συντάξασα

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σοφία Δανέζη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Ποιμενίδης
Πολιτικός Μηχανικός MSc με Α’ β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5236/25-05-2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 116.132,76€ συμπ. 24%
Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας
Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια από το Δήμο Θήρας του απαιτούμενου
εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του νέου βρεφονηπιακού σταθμού, που
θα λειτουργήσει στο νέο κτίριο που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτόν στο Εμπορείο του
Δήμου Θήρας. Ο βρεφονηπιακός σταθμός προβλέπεται να στεγάσει 25 βρέφη και 75 νήπια.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/30-62006).
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010).
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 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.
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 Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885 Β’/2004).
Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του
προμηθευτή στο κτίριο του Βρεφονηπιακού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
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
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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 Δήλωση 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 δήλωση.
6. Όλα τα παιδικά έπιπλα (ΟΜΑΔΑ 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
 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
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• 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 ΟΜΑΔΑΣ 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 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) Δήλωση 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:
Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας /
εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των
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επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης
φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη.
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 ΟΜΑΔΑΣ Α και όλα τα
υφασμάτινα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Γ «Είδη ιματισμού», όπως π.χ. 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 απόρριψηανακύκλωση 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 το είδος με α/α Γ8 της ΟΜΑΔΑΣ Γ απαιτείται επιπλέον της πιστοποίησης
σύμφωνα με το πρότυπο OEKO-TEX® Standard 100, να προσκομιστεί κατά την υποβολή της
προσφοράς η πιστοποίησή του και ως «βραδύκαυστο» σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,
ενδεικτικά αναφέρουμε: DIN4102-B1 «Τάξη Αναφλεξιμότητας», BS5867, EN13773. Επιπλέον για το
είδος με α/α Γ10 της ΟΜΑΔΑΣ Γ, κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί Υπεύθυνη
Δήλωση 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 ΟΜΑΔΑ Γ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1
έτους.
8. Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Β «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
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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 ΟΜΑΔΑ Β θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1
έτους.
9. Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Δ «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>
ΕΛΟΤ EN 16139:2013 «Έπιπλα - Αντοχή, Ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για
καθίσματα μη οικιακής χρήσης»
ΕΛΟΤ EN 15186:2013 «'Έπιπλα- 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) Δήλωση 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.
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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.
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 Δ 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 ΟΜΑΔΑ Ε «Εξοπλισμός Γραφείου» και στην ΟΜΑΔΑ
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 ΟΜΑΔΑΣ Ε
και ΣΤ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
11. Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ζ «Κινητός εξοπλισμός κουζίνας (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
Δήλωση που να αναφέρει ότι:
φή 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¨)

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 ΟΜΑΔΑΣ Ζ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.
12. Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Η «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 (προσπέκτους) για κάθε είδος που να τεκμηριώνει ότι πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές, τα κριτήρια του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical
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, πλυντηρίου πιάτων, ψυγείων, καταψύκτη, θα κατατεθεί κατά
την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση 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 Η 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 συσκευών στον χώρο της κουζίνας.
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13.Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Θ «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 Δήλωση 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 Θ 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 Βρεφονηπιακού Σταθμού.
14. 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.
15.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
Δήμου Θήρας.
Θήρα, 25/05/2020
Η συντάξασα

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σοφία Δανέζη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Ποιμενίδης
Πολιτικός Μηχανικός MSc με Α’ β.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

Αναλυτική περιγραφή και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Α/Α

Είδος

Περιγραφή – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ
CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)

Α1.

Α2.

Κρεβατάκι
ύπνου νηπίων

Στρώμα για
κρεβάτι
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 από ξύλινες πήχες (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 και ανά πέντε κρεβάτια το ένα θα φέρει
ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους Όλα τα άκρα του
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για βρέφη.
Ενδεικτικές διαστάσεις 140 Χ 68 Χ 20 εκ.

Στρώμα για κρεβατάκι 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 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.
Διαστάσεις ανάλογες με το κρεβάτι.
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Α3.

Α4.

Κρεβατάκι
βρεφών με
κάγκελο
ασφαλείας

Στρώμα για
κρεβάτι
βρεφών

Α5.

Τραπέζι
νηπίων
κυκλικό
(φαγητού ή
εργασίας)

Α6.

Καρεκλάκι
νηπίων
ορθογώνιο
(φαγητού ή
εργασίας)

Α7.

Συρταριέρα
εργασιών 18
θέσεων

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό, φιλικό
προς το περιβάλλον, κατάλληλο για βρεφικά έπιπλα. Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για
εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται
το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι
πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές το οποίο στη μια του
πλευρά ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Όλα τα άκρα του
είναι
στρογγυλεμένα
και
ακίνδυνα
για
τα
παιδιά.
Ενδεικτικές
Διαστάσεις:136Χ68Χ88εκ.
Στρώμα για κρεβατάκι ύπνου βρεφών, 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 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. Διαστάσεις ανάλογες με το κρεβάτι.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα 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 έχει
σχήμα κυκλικό κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F 20mm με επένδυση
φορμάικας για απεριόριστη αντοχή. Δυνατότητα επιλογής 6 χρωμάτων. Η σύνδεση
του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα
για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή.
Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του
και για την προστασία του δαπέδου.
Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : διάμετρος 80 εκ. Χ 56 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Το
κάθισμα θα είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου 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 τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής
διατομής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα συνδέεται με το σκελέτο με τρεις
μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. Η πλάτη θα είναι ανατομική (ελαφρώς κοίλα),
αποτελούμενη 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. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά
τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου.
Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 33x35x58εκ.
Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 30 εκ.
Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με ξύλινα συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι
κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένος
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με δυνατότητα τοποθέτησης 18 χρωματιστών
ατομικών συρταριών για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Τα συρτάρια
θα μπορούν να έχουν διακόσμηση, ενώ αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη
χουφτίτσα για την ασφάλεια των παιδιών και ξύλινο διακριτικό σήμα για να
ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του. Τα συρτάρια θα είναι και αυτά
κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF και το μοντάρισμά τους γίνεται με
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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 χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς
το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 106Χ42Χ85 εκ ύψος. (απόκλιση ± 5 εκ.)

Α8.

Α9.

Α10.

Α11.

Συρταριέρα
εργασιών 24
θέσεων με
ράφια

Βιβλιοθήκη –
αναλόγιο
δαπέδου

Εταζέρα γωνία
βιβλίου

Μονάδα
αποθήκευσης
εργασιών ή
παιχνιδιών με
12 μεσαία
πλαστικά
κουτιά

Α12.

Μονάδα
αποθήκευσης
εργασιών ή
παιχνιδιών με
4 μεγάλα
πλαστικά
κουτιά

Α13.

Βιβλιοθήκη με
ντουλάπια και
ράφια με
ρυθμιζόμενο
ύψος

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 τέσσερις στήλες), για την αποθήκευση των εργασιών των
νηπίων. Στο επάνω μέρος θα έχει δύο ράφια ξύλινα. Τα συρτάρια θα μπορούν να
έχουν διακόσμηση και να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα για να ξεχωρίζει κάθε
νήπιο το συρτάρι του. Τα συρτάρια θα 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 είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 145x45x165εκ.ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε διάφορους ζωηρούς χρωματικούς συνδυασμούς
επιλογής της υπηρεσίας. Έχει τέσσερις σειρές κεκλιμένα ράφια για τοποθέτηση
όρθιων βιβλίων.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 105Χ40Χ100 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε διάφορους ζωηρούς χρωματικούς συνδυασμούς
επιλογής της υπηρεσίας. Φέρει δύο σειρές τοποθέτησης βιβλίων. Όλα τα άκρα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που
χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 85Χ15Χ80 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η μονάδα φέρει 12 μεσαίου μεγέθους χρωματιστά
πλαστικά κουτιά υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής και τέσσερις
ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 105Χ50Χ80 εκ. ύψος.
Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 32Χ45Χ15 εκ. βάθος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η μονάδα φέρει 4 μεγάλου μεγέθους χρωματιστά
πλαστικά κουτιά υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής και τέσσερις
ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 70Χ47Χ77 εκ. ύψος.
Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 31Χ43Χ30 εκ. βάθος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου και σε διάφορους ζωηρούς χρωματικούς συνδυασμούς
επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνει δύο ντουλάπια στο κάτω μέρος και τρία
ράφια στο επάνω τα οποία έχουν δυνατότητα ρύθμισης ύψους. Τα μετακινούμενα
ράφια στηρίζονται μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος
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30 Kgr/ράφι. Η πλάτη του επίπλου είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Τα
ντουλαπάκια αντί για πόμολο φέρουν στρογγυλή χουφτίτσα. Στο κάτω μέρος φέρει
4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την
εύκολη μετακίνησή της.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 100 x 41 x 190 εκ. ύψος.
Α14.

Παγκάκι
νηπίων

Α15.

Παγκάκι μπαουλάκι

A16.

Κυψέλες 25
θέσεων

Α17.

Τραπέζι
κουζίνας 1ΤΕΜ
Καρέκλα
κουζίνας

Α18.

Α19.

Αλλαξιέρα

Α20.

Πάρκο βρεφών
πτυσσόμενο

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας. Το κάθισμα θα είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση
οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο σκελετός θα αποτελείται
από τέσσερα πόδια ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με
τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για μεγάλη αντοχή. Το
κάθισμα συνδέεται με το σκελέτο με μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. Όλα του τα άκρα
θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σημείο του δεν θα
υπάρχει εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει
φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή
φθοράς του δαπέδου. Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 120x36x32εκ ύψος καθίσματος.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με
επένδυση οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι στο
επάνω μέρος θα σηκώνεται προσφέροντας μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Στο
κάθισμα θα έχει μαξιλάρι από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένο με
ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας και αντοχής. Όλα του τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει
εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει βιδωτά
ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του
δαπέδου. Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 125x45x35εκ ύψος καθίσματος.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με
επένδυση οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα διαθέτει 25
θέσεις – ράφια. Στο κάτω μέρος θα φέρει βιδωτά ελαστικά τακάκια για την
προστασία των πλαϊνών του, την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή
φθοράς του δαπέδου. Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 112Χ38Χ160 εκ.
Ενδεικτικές διαστάσεις θέσης-ραφιού: 20Χ25εκ.
Τραπέζι κουζίνας διαστάσεων 120x60x75 εκ. από ξύλο άριστης ποιότητας ανθεκτικό
στο χρόνο και σε χτυπήματα.
Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με μεταλλικό σκελετό επιχριωμένο, τέσσερα πόδια
και κέλυφος ενιαίο από πολυπροπυλένιο χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.
Εξαιρετικής αντοχής στο βάρος και στο χρόνο. Οι καταλήξεις των ποδιών θα
διαθέτουν προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του πατώματος από
ανεπιθύμητες φθορές.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 49X46X80εκ.
Ύψος έδρας από το πάτωμα 46εκ.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη
στο φυσικό χρώμα του ξύλου και χρωματιστή. Περιλαμβάνει τρία συρτάρια στα
οποία είναι χαραγμένα σχέδια με μηχάνημα ακριβείας και δύο ντουλάπια με plexi
glass. Το επάνω μέρος είναι πτυσσόμενο και ανοίγει, διπλασιάζοντας το χώρο για
την αλλαγή των βρεφών. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για
τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Χωρίς ποδαράκια.
Ενδεικτικές διαστάσεις :100Χ48Χ105 εκ. ύψος
Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο. Από μεταλλικό σκελετό με ανθεκτικό φιλέ ολόγυρα.
Στον πάτο υπάρχει μαλακό αδιάβροχο στρωματάκι και στο άνοιγμα αφρώδες υλικό
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Α21.

Α22.

Α23.

Κάγκελο
ασφαλείας για
σκάλες
ανοίγματος
93.5-120.5 εκ.
Κάγκελο
ασφαλείας για
σκάλες
ανοίγματος 80100.5εκ.
Κάθισμα
βρεφικό

επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν 4 λαβές . Ενδεικτικές
διαστάσεις 111Χ78Χ84 εκ.
Κάγκελο ασφαλείας για πόρτες και σκάλες.
Διαστάσεων: 93,5 - 120,5 εκ.

Κάγκελο ασφαλείας για πόρτες και σκάλες.
Διαστάσεων: 80 - 100,5 εκ.

Κάθισμα βρεφικό πτυσσόμενο, από μασίφ ξύλο οξιάς και πλακάζ με ζώνη
ασφαλείας, τραπεζάκι ταΐσματος και υποπόδιο, κουρμπαριστή πλάτη με λαβή.
Κατάλληλο για βρέφη 6μηνών και πάνω.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 58Χ59Χ79 εκ. Ύψος καθίσματος: 54 εκ.

ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια,
είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)

B1.

Β2.

B3.

Β4.

Πίνακας
ανάρτησης
εργασιών 3ΤΕΜ.
Καβαλέτο τραπέζι
ζωγραφικής για
(4) τέσσερα άτομα
διπλής όψης
1ΤΕΜ

Κυλιόμενο σταντ
με μαγνήτη και
φελλό

Τρόλεϋ για
χαρτόνια,
σύνεργα
ζωγραφικής και
χειροτεχνίας

Μαγνητικός
πίνακας

Πίνακας για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών. Το πλαίσιο θα είναι από
ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον και το
ταμπλό από ινσουλάιτ επενδεδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα, σε χρώμα
επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. πράσινο, μπλε ή κόκκινο).
Ενδεικτικές διαστάσεις: 120x100 εκ.
Τα τέσσερα πόδια θα είναι από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας
λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και
φιλικό προς το περιβάλλον. Στο επάνω μέρος υπάρχουν θέσεις για δύο ρολά
χαρτί. Περιλαμβάνει βάση για μαρκαδόρους και 20 κυπελάκια για τα χρώματα.
Μεταξύ των πινάκων υπάρχει μεγάλος αποθηκευτικός χώρος.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 120 x 80 x 120 εκ.
Ύψος πάγκου: 59 εκ.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. θα διαθέτει επιφάνεια με μαγνήτη
και φελλό το πλαίσιο της οποίας θα από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση
οξιάς ή από αλουμίνιο. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα
παιδιά. Διαθέτει τέσσερα ροδάκια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις 75 x 52 x 138 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία
χρωματιστά.
Θα περιλαμβάνει τέσσερα ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών, 6 ξύλινα
συρτάρια διακοσμημένα και έξι πλαστικά κουτιά για την αποθήκευση υλικού,
ειδικό βαθύ ράφι με χωρίσματα στο επάνω μέρος για την αποθήκευση
μπουκαλιών τέμπερας και διαφόρων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Τα
δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος έχουν χούφτες για το εύκολο τράβηγμα.
Επίσης θα διαθέτει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή
του στο χώρο.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 104 x 65 x 95 εκ. ύψος.
Μαγνητικός πίνακας ανακοινώσεων με πορτάκι το οποίο έχει συνθετικό τζάμι
και κλειδί.
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Β5.

ανακοινώσεων με
πορτάκι

Β6.

Γωνία κουζίνας

Β7.

Γωνία
κομμωτηρίου

Β8.

Β9.

Β10.

Β11.

Πολυκατάστημα
SUPER MARKET –
Μπακάλικο

Κουκλοθέατρο
επιτραπέζιο

Στρώμα
γυμναστικής

Τρόλεϋ οργάνων
ψυχοκινητικής,
τριώροφο

ΣΕΤ συστήματος

Ενδεικτικές διαστάσεις: 68 x 51 x 5 εκ.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες.
Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο
φούρνο μικροκυμάτων και θέση για κουτάλες. Όλα του τα άκρα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που
χρησιμοποιούνται είναι νερού. Ενδεικτικές διαστάσεις: 68Χ36Χ100 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες.
Φέρει τρία συρταράκια και ραφάκια δεξιά και αριστερά του καθρέφτη. Ο
καθρέφτης θα είναι άθραυστος ασφαλείας. Όλα του τα άκρα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που
χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Συμπεριλαμβάνεται βαλιτσάκι κομμωτικής με αξεσουάρ.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 73Χ40Χ110 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση.
Στο επάνω μέρος έχει χαραγμένη την επιγραφή super market.
Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και
στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη
με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά.
Ο πάγκος στο κάτω μέρος έχει ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 1.00x106x140 εκ. ύψος
Συμπεριλαμβάνονται:

σετ από 6 καφάσια κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς
λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Κάθε καφάσι
συνοδεύεται από 10 φρούτα ή 10 λαχανικά σε φυσικό μέγεθος
κατασκευασμένα από πλαστικό μη τοξικό υλικό υψηλής ποιότητας και
αντοχής.

Πλαστικό καλαθάκι super market με διπλή χειρολαβή και

Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με scanner, ζυγαριά και λοιπές
λειτουργίες
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Συμπεριλαμβάνονται και 10 υφασμάτινες θεατρόκουκλες (Φιγούρες ανθρώπων
και ζώων)
Ενδεικτικες Διαστάσεις: 84χ29χ60 εκ.
Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας.
Επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής διαφόρων χρωμάτων.
Κάθε στρώμα φέρει ολόγυρα ταινία βέλκρο (χρατς).
Καθαρίζονται επιτόπου με υγρό πανί.
Διαστάσεις: 120 x 60 x 5 εκ.
Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και
φιλικό προς το περιβάλλον. Διαθέτει τρία ράφια με ειδικές θέσεις για την
αποθήκευση των οργάνων. Το επάνω ράφι κατά μήκος του είναι χωρισμένο από
δύο τραβέρσες οι οποίες καταλήγουν πιο έξω από τον κυρίως σκελετό του
επίπλου και χρησιμεύουν για το κρέμασμα στεφανιών. Όλα του τα άκρα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Διαστάσεις: 95 x 65 x 92 εκατοστά.
Κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας
και απεριόριστης αντοχής.
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ψυχοκινητικής

Β12.

Β13.

Γωνία
μεταμφίεσης –
δραματοποίησης

Β14.

Πολυγωνιά
κουκλόσπιτο

Β15.

Πάγκος
κατασκευών

Το σετ αποτελείται από:

8 μεγάλα τούβλα 27 x 13,5 x 7 εκ.,

8 μισά τούβλα 13,5 x 13,5 εκ.,

4 μπάρες ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια 81x13,5x4 εκ.,

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκατοστά,

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 35 εκατοστά,

4 ράβδους μήκους 70 εκατοστά,

4 ράβδους μήκους 35εκατοστά,

24 συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 12 ράβδο με στεφάνι).
Όλα τα παραπάνω θα είναι χρωματιστά ένω όλα τα υλικά συνδυάζονται
μεταξύ τους για τη δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής
Κατασκευσμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες.
Στην μία πλαϊνή πλευρά φέρει τρία κρεμαστάρια για κρέμασμα ρούχων
και στην άλλη φέρει ολόσωμο καθρέφτη με ξύλινο πλαίσιο.
Εσωτερικά έχει βέργα για κρέμασμα ρούχων και δύο πλαστικά συρτάρια
αποθήκευσης.
Διαστάσεις: 92 x 43 εκ.
Ύψος 116 εκ.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματα της γωνίας και
χρωματιστά τα ράφια, η σκεπή και διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της.
Η πολυγωνιά έχει τέσσερις πλευρές και σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα
στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου.
Οι σκεπούλες έχουν στο επάνω μέρος τους χαραγμένα κεραμίδια και είναι
χρωματισμένες κόκκινες. Στο αριστερό τοίχωμα υπάρχει παράθυρο με κορνίζα
και κουρτινούλα.
Επίσης από την άκρη του αριστερού τοιχώματος υπάρχει βιδωμένη ραφιέρα –
γραμματοκιβώτιο διαστάσεων 51Χ31Χ55,5εκ. ύψος στο εξωτερικό μέρος της
οποίας υπάρχει γραμματοκιβώτιο με υποδοχή για φακέλους αλληλογραφίας σε
χρώματα κίτρινο, κόκκινο και μπλε.
Η ραφιέρα γραμματοκιβώτιο είναι ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η
οποία περιλαμβάνει δύο ράφια, έχει χρώμα κόκκινο και συνδέει και
σταθεροποιεί το αριστερό τοίχωμα με τη ραφιέρα – γραμματοκιβώτιο.
Στο δεξί τοίχωμα υπάρχει κατά μήκος ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει
πλυντήριο, κουζίνα και νεροχύτη συνολικών διαστάσεων 106Χ30Χ55 εκ. ύψος
και στο επάνω μέρος υπάρχει τοποθετημένος πάνω από την κουζίνα
απορροφητήρας. Από την άκρη του δεξιού τοιχώματος υπάρχει βιδωμένη
ραφιέρα διαστάσεων 121,5Χ31Χ55,5 ύψος η οποία φέρει πάγκο συναλλαγής
επάνω, ένα κεκλιμένο ράφι στη μέση και σε όλο το μήκος της και ένα ίσιο ράφι
στο κάτω μέρος. Το κεκλιμένο ράφι προορίζεται για τοποθέτηση καφασιών (τα
οποία δεν περιλαμβάνονται) και στην άκρη του έχει πηχάκι προκειμένου να
συγκρατεί τα καφάσια.
Η εν λόγω ραφιέρα – μανάβικο είναι ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα
η οποία περιλαμβάνει δύο ράφια και συνδέει και σταθεροποιεί το δεξί τοίχωμα
με τη ραφιέρα – μανάβικο.
Τέλος τα δύο τοιχώματα ενώνονται επιπλέον μεταξύ τους με γωνιακό
ραφιεράκι, τοποθετημένο στο επάνω μέρος και κάτω από τη σκεπή. Τα
τοιχώματα του κουκλόσπιτου είναι κανονικά λουστραρισμένα και στην πίσω
τους πλευρά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέσο της αίθουσας σαν
διαχωριστικό. Η κουζίνα περιλαμβάνει μάτια, κουμπιά και φούρνο. Το
πλυντήριο ανοιγόμενο πορτάκι και κουμπιά και ο νεροχύτης ανοιγόμενο
ντουλάπι, βρυσάκι και λεκάνη. Επίσης περιλαμβάνονται τα κουρτινάκια του
παραθύρου.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια
και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς
το περιβάλλον.
Εξωτερικές ενδεικτικές διαστάσεις: 143Χ130Χ135 εκ.
Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και ο πάγκος
από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Τα χρώματα και τα βερνίκια που
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(μαραγκού) με σετ
εργαλείων

Β16.

Γωνία μουσικής
με σετ μουσικών
οργάνων

Β17.

Μαγαζάκι μανάβικο

Β18.

Καθρέφτης
ασφαλείας

Γ1.

Γ2.

Γ3.

χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Έχει
χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος "Η γωνιά του μαραγκού".
Συμπεριλαμβάνεται βαλίτσα τεχνίτη μεγάλη με πολλά εξαρτήματα-εργαλεία
από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.
Ενδεικτικές διαστάσεις πάγκου: 86 x 57 x 112εκ. ύψος
Αποτελείται από τρόλεϋ κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές
λεπτομέρειες.
Θα περιλαμβάνει τρία ράφια τα οποία φέρουν προστατευτικά πηχάκια για την
συγκράτηση των μουσικών οργάνων κατά την αποθήκευσή τους. Επίσης θα
διαθέτει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο
χώρο.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 75 x 70 x 90 εκ.
Συμπεριλαμβάνεται μουσικό κουτί με τα παρακάτω 24 μουσικά όργανα:
Ταμπουρίνο 21 εκ. με πλαστική μεμβράνη, Ταμπουρίνο 15 εκ. με δερμάτινη
μεμβράνη, ντέφι κοκάλινο 21 εκ., ντέφι κοκάλινο 15 εκ., ζεύγος μαράκες με
ξύλινη λαβή, ζεύγος μαράκες πλαστικές, 2 τρίγωνα μικρό και μεγάλο,
ξυλόφωνο, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2
καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλων, κύμβαλα δακτύλων,
κύμβαλο λαβής, τυμπανάκι περιστροφής, μουσικό κροταλάκι, λαβή με 6 ζίλιες,
λαβή με 21 κουδουνάκια, φλογέρα και μουσικό κρόταλο.
Κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς και
από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς τα ράφια.
Ο σκελετός είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα ράφια
χρωματιστά. Θα συνοδεύεται από τέντα.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 82 x 52 x 135εκ. ύψος
Συμπεριλαμβάνεται ζυγαριά με βάρη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας
και απεριόριστης αντοχής.
Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση
οξιάς, λουστραρισμένο σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.
Ο καθρέφτης είναι συνθετικός και άθραυστος προκειμένου να εξασφαλίζεται η
απόλυτη ασφάλεια για τα παιδιά.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 x 120 εκατοστά ύψος.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)
Μαξιλάρι δαπέδου τετράγωνο. Θα είναι δίχρωμο, με χρώματα επιλογής
της υπηρεσίας. Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής
Μαξιλάρι
πυκνότητας, με κάλυμμα από ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας
δαπέδου 25ΤΕΜ και αντοχής. Το κάλυμμα θα μπορεί εύκολα να αφαιρείται και να
πλένεται.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30x7 εκ.
Κατωσέντονο
Σεντόνι με λάστιχο, από βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας και
νηπίων/βρεφών αντοχής σε ζωηρά χρώματα. Min Διαστάσεις: 170Χ115εκ.
με
λάστιχο
190τεμ.
Πανωσέντονο
Σεντόνι νηπίων, από βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής
νηπίων/βρεφών σε ζωηρά χρώματα. Min Διαστάσεις: 170Χ115εκ.
190τεμ.
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Γ4.

Γ5.

Γ6.

Γ7.

Μαξιλάρι
ύπνου νηπίων
75τεμ.
Μαξιλαροθήκη
νηπίων
75τεμ.
Κουβέρτα πικέ
νηπίων/βρεφών
50ΤΕΜ
Πάπλωμα
νηπίων/βρεφών
50ΤΕΜ

Γ8.

Κουρτίνα
συσκότισης
40,00μ2

Γ9.

Μοκέτες
επιφάνειας
9,00μ2.
3ΤΕΜ
Κουρτινόβεργα
μεταλλική με
στήριξη βαρέως
τύπου

Γ10.

Μαξιλάρι νηπίων
Αντιαλλεργικό.

διαστάσεων

περίπου

30Χ40εκ.

βαμβακερό.

Μαξιλαροθήκη νηπίων από βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας και
αντοχής σε ζωηρά χρώματα σε διαστάσεις που να ταιριάζει στο μαξιλάρι
νηπίων.
100% βαμβακερή κουβέρτα πικέ, ζακάρ από ύφασμα υψηλής ποιότητας
και αντοχής σε ζωηρά χρώματα. Διαστάσεις: 160Χ120εκ.
Πάπλωμα πλενόμενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για κρεβάτι νηπίων,
με αποτυπωμένο στο εξωτερικό του σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας. Από
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.
Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο ύφασμα πυκνής ύφανσης,
υψηλής αντοχής, πλενόμενο, σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της
υπηρεσίας. Ραμμένη σύμφωνα με τις ενδεικτικές διαστάσεις
1,20μΧ1,50μ., για τα παράθυρα των χώρων ύπνου.
Μοκέτα με απεικόνιση επιλογής της Υπηρεσίας υποαλλεργική
ρελιασμένη.
Ενδεικτική διάσταση: 300Χ300 εκ.
Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική, ανοξείδωτη, με στηρίξεις βαρέως
τύπου, μήκους περίπου 3,00 έως 4,00. περίπου, για τα παράθυρα των
χώρων ύπνου και του χώρου απασχόλησης βρεφών.
Συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα
μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείου)
Δ1.

Τριθέσιο σαλόνι
υποδοχής

Καναπές αναμονής από μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής με κάθισμα
από φουρνιστή οξιά, και ταπετσαρία επιλογής. Διαστάσεις: 200Χ50 εκ..

Από μελαμίνη διπλής όψεως, πάχους 3 cm.
Η πυκνότητα της μοριοσανίδας να είναι τουλάχιστον 620 kg/m3 και το ελάχιστο
βάρος της μελαμίνης 100 gr/m2. Η επενδυμένη μοριοσανίδα θα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά έκλυσης φορμαλδεΰδης (μικρότερα
από 8 mg/100gr), όπως θα βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό. Η
Δ2.

χρησιμοποιούμενη

Γραφείο

μελαμίνη

να

είναι

άκαυστη,

οικολογική

και

να

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 68761, EN 4381 και ΕΝ 4382 αντίστοιχα
με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης θερμότητας διά επαφής. Πέλματα με
μηχανισμό οριζοντίωσης. Περιμετρικό πλαστικό προφίλ των 3mm με χρώμα
αντίστοιχου του γραφείου. Θα διαθέτει στην επιφάνεια εργασίας οπή διαμέτρου
6cm με κατάλληλο καπάκι που επιτρέπει τη διέλευση των καλωδίων του Η/Υ.
Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 160x80x72 εκ.

Κάθισμα
συνεργασίας

με

Κάθισμα συνεργασίας με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό σε σχήμα S
απόλυτης σταθερότητας και άνεσης με μπράτσα. Το κάθισμα θα είναι
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Δ3.

Δ4.

Δ5.

Δ6.

μπράτσα

Κάθισμα
εργασίας
γραφείου
τροχήλατο
μπράτσα

επενδυμένο με δερματίνη άριστης ποιότητας και αντοχής σε χρώμα επιλογής.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Εύρος πλάτης: 50cm
Ύψοςπλάτης:35cm
Εύροςέδρας:50cm
Βάθοςέδρας:48cm
Ύψοςέδραςαπότοέδαφος:45cm
Ολ ι κ ό ύ ψ ο ς : 8 4 c m

με

Βιβλιοθήκη
ημίκλειστη

Ερμάριο
πόρτες

με

Δ7.

Συρταριέρα
γραφείου
τροχήλατη

Δ8.

Έπιπλο εκτυπωτή

Καλόγερος

Χρώμα: Μαύρο δέρμα δερματίνη πολύ καλής ποιότητας με χρωμιωμένη
τροχήλατη βάση
Λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σκελετός του καθίσματος να είναι ενιαίος, ξύλινος ή
μεταλλικός, ανατομικής και εργονομικής μορφής κατασκευασμένος με
προδιαγραφές για βαριά χρήση. Επάνω στο σκελετό να είναι προσαρμοσμένο
αφρώδες υλικό με κατάλληλες καμπυλότητες διαμορφωμένο στην ανατομία του
ανθρώπινου σώματος με πάχος 40mm. Το αφρώδες υλικό να είναι ξεχωριστό
τόσο για την έδρα όσο και για την πλάτη. Έδρα και πλάτη να επενδύονται με
δερματίνη.
Τροχήλατη βάση διαμέτρου  60 cm με 5 ή 6 μεταλλικές και χρωμιωμένες ακτίνες
στήριξης όπου θα συνδέονται ισάριθμοι δίδυμοι τροχοί από πολυαμίδιο, εύκολα
αντικαταστάσιμοι σε περίπτωση φθοράς
Μηχανισμός ρύθμισης του ύψους να αποτελείται από αμορτισέρ αζώτου το οποίο
κινείται μέσα σε σωλήνα διαμέτρου 50χιλ. εφοδιασμένο με κουζινέτο από
συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής σε τριβές. Όλος ο μηχανισμός να καλύπτεται
από φυσούνα τηλεσκοπική με πλαστικό κέλυφος για καλαισθησία και
προστασία από την σκόνη
Μηχανισμός ανάκλισης RELAX που επιτυγχάνεται με ρυθμιστή πίεσης και να
εξασφαλίζει τη δυνατότητα σταθεροποίησης σε πολλαπλές θέσεις
Μπράτσα στήριξης εκατέρωθεν καθίσματος από πλαστικό καλής ποιότητας.
Βιβλιοθήκη με ράφια και ξύλινες πόρτες σχεδιασμένη με τη μορφή επάλληλων
τετραγώνων.
Από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.
Πάχος πλαϊνών( ελάχιστο) 18χιλ. και ραφιών( ελάχιστο) 2,5εκ.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
90x45x180 εκ.
Από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Με δύο πόρτες και ράφι εσωτερικά. Σε
χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 80Χ45Χ80 εκ.
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: 45x55x60 cm ύψος
Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως, επενδεδυμένη με φιλμ
μελαμίνης. Οι επιφάνειες του επίπλου θα είναι ειδικά επεξεργασμένες, για να
μη διαβρώνονται από το πλύσιμο και να μη χαράζονται κατά τη χρήση. Θα
διαθέτει δύο ράφια χωρίς πόρτες. 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: 45x55x60 cm ύψος
Κατασκευασμένος από ξύλο και μέταλλο με θήκη για ομπρέλες.

Σελίδα 26 από 35

20PROC006768839 2020-05-26
Δ9.

ρούχων
με
ομπρελοθήκη

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από
έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
Ε1.

Φωτοτυπικό
μηχάνημα

Ε2.

Εκτυπωτής

Ε3.

Υπολογιστής
οθόνη 20”

Ε4.

Τηλεφωνική
συσκευή ασύρματη

Ε5.

Τηλεφωνική
συσκευή
ενσύρματη

Ε6.

Συσκευή
Ενδοεπικοινωνίας
ασύρματη

Ε7.

Συσκευή FAX

με

Έγχρωμο επιδαπέδιο φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα ταχύτητας
παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον 24 αντίγραφα ανά λεπτό (στο
ασπρόμαυρο) και για μεγέθη χαρτιού Α3, Α4, Β4, Α5, Α6. Θα διαθέτει 2 κασέτες
τροφοδοσίας χαρτιού χωρητικότητας περί των 250 φύλλων.
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.
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 8.1 με 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.
Συθμπρεριλαμάνει 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.
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.
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.
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.
Συσκευή Fax, τεχνολογίας Laser. Με δυνατότητα αναπαραγωγής αντιγράφων,
υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, υψηλή ταχύτητα μεταβίβασης (λιγότερο από 5
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sec/σελίδα) και μνήμη εγγράφων τουλάχιστον 100 σελ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή
εικόνας)
ΣΤ1.

Ράδιο CD
3ΤΕΜ

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
•δυνατότητα 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

ΣΤ2.

Δέκτες
τηλεόρασης
έγχρωμοι

ΣΤ3.

BLUE – RAY
PLAYER

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
• δυνατότητα 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 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.
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
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ΣΤ4.

PROJECTOR με
οθόνη

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
Τεχνολογία Προβολής: 3LCD
Ανάλυση: ≥ XGA, 1024 x 768
Φωτεινότητα Λευκού: ≥3.200 Lumens
Αναλογία Αντίθεσης : ≥15.000 : 1
Μέγεθος Προβολής: ≥ 30 inches – 300 inches
Συνδέσεις : USB 2.0 Τύπου Α, USB 2.0 Tύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI,
Είσοδος Composite, Eίσοδος S- Video,Είσοδος ήχου cinch
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :Τσάντα μεταφοράς, Καλώδιο Computer, Kύρια
συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρευματος, Τηλεχειρισμός με μπαταρίες, Καλώδιο
USB . User’s Manual Set, Έγγραφα εγγύησης
Εγγύηση : ≥ 1 έτος

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)
Ζ1.

Φαρμακείο

Ζ2.

Δίσκος σερβιρίσματος

Ζ3.

Μαχαίρι ψωμιού

Ζ4.

Μαχαίρι γενικής
χρήσεως, οδοντωτό

Ζ5.

Μαχαίρι γενικής
χρήσεως, λείο

Ζ6.

Μαχαίρι κοπής
κοτόπουλου

Ζ7.

Μαχαίρι κοπής
κρέατος

Ζ8.

Μαχαίρι κοπής
λαχανικών

Ζ9.

Λαβίδα μεγάλη

Ζ10.

Πιρούνα κρέατος

Ζ11.
Ζ12.

Τρυπητή κουτάλα
Κουτάλα
σερβιρίσματος σούπας

Ζ13.

Σπάτουλα τρυπητή

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει
χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν
θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις: 40X25X60 εκ.
Δίσκος 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.
Μαχαίρι ψωμιού οδοντωτό ΙΝΟΧ 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή
χρώματος λευκού.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 24cm.
Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, οδοντωτό, γενικής χρήσεως, με εργονομική
αντιολισθητική λαβή.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10cm
Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, λείο, γενικής χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική
λαβή.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10εκ.
Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου ΙΝΟΧ 18/10, με εργονομική αντιολισθητική
λαβή χρώματος κίτρινου.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10εκ.
Μαχαίρι κοπής κρέατος ΙΝΟΧ 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή
χρώματος κόκκινου.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 18εκ .
Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος
πράσινου.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 14εκ.
Λαβίδα μεγάλη, ΙΝΟΧ 18/10, γενικής χρήσης.
Ενδεικτική διάσταση: 30εκ.
Πιρούνα μεγάλη κρέατος ΙΝΟΧ 18/10, με μονοκόμματη λαβή. Ενδεικτική
διάσταση: μήκος 30cm
Τρυπητή κουτάλα μεγάλη διαμέτρου 12εκ.
Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας, βαρέως τύπου, μονοκόμματη ΙΝΟΧ 18-8,
250ml.
Μεγάλο μέγεθος, ενδεικτικών διαστάσεων 10X38εκ.
Σπάτουλα τρυπητή ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ.
μήκος
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Ζ14.
Ζ15.
Ζ16.

Σπάτουλα
Σπάτουλα
ζαχαροπλαστικής
Αυγοδάρτης

Ζ17.
Ζ18.

Ψαλίδι κουζίνας
Αποφλοιωτής
(πατατοκαθαριστής)

Ζ19.

Λαχανοκόπτης με
πιάστρα (μαντολίνο)
Πιατέλες
σερβιρίσματος
διαφόρων διαστάσεων
Μπολ ανάμειξης
ανοξείδωτο, μεγάλο

Ζ20.

Ζ21.

Ζ22.

Μπολ ανάμειξης
ανοξείδωτο, μεσαίο

Ζ23.

Μπολ ανάμειξης
ανοξείδωτο, μικρό

Ζ24.

Πιάτο βαθύ μελαμίνης

Ζ25.

Μπολ μελαμίνης

Ζ26.

Ποτήρι με χεράκι
μελαμίνης

Ζ27.
Ζ28.
Ζ29.
Ζ30.
Ζ31.

Πηρούνια μεγάλα
Πηρουνάκια
Κουτάλια μεγάλα
Κουταλάκια
Δοχείο φύλαξης
τροφίμων διαφόρων
χωρητικοτήτων
Ποτήρι νερού γυάλινο
Μπρίκι ανοξείδωτο

Ζ32.
Ζ33.

Σπάτουλα ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ. μήκος
Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (μαρίζ) σιλικόνης
Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 18/10, 8 συρμάτων, βαριάς χρήσης. Ενδεικτικό
μήκος 35εκ.
Ψαλίδι κουζίνας ΙΝΟΧ με εργονομική λαβή
Ανοξείδωτος αποφλοιωτής πατάτας με αντιολισθητική εργονομική λαβή
και κάλυμμα ασφαλείας.
Λαχανοκόπτης με κεραμική λάμα και προστατευτική λαβή.
Πιατέλες ανοξείδωτες
διαστάσεων.

σερβιρίσματος,

επαγγελματικές,

διαφόρων

Μπολ ανάμιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση,
μεγάλο.
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ40εκ
Μπολ ανάμιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση,
μεσαίο.
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ30εκ.
Μπολ ανάμιξης ΙΝΟΧ 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση,
μικρό. Ενδεικτικές
διαστάσεις: Φ20εκ.
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.
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.
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.
Πιρούνι ΙΝΟΧ 18/10 (μεγάλο) 2,2mm - 19cm
Πιρουνάκι ΙΝΟΧ 18/10 (μικρό) 2,2mm – 12cm
Κουτάλι ΙΝΟΧ 18/10 (μεγάλο) 2,2mm - 19cm
Κουταλάκι ΙΝΟΧ 18/10 (μικρό) 2,2mm – 12cm
Δοχεία αποθήκευσης κατάλληλα για τρόφιμα, διαφόρων διαστάσεων, που
να στοιβάζονται εύκολα.
Ποτήρι νερού γυάλινο, χωρητικότητας 35 cl
Μπρίκι μεσαίου μεγέθους, ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10), κατάλληλο για
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Ζ34.

Κατσαρόλα 37 λίτρων

Ζ35.

Κατσαρόλα 30 λίτρων

Ζ36.

Κατσαρόλα 25 λίτρων

Ζ37.

Κατσαρόλα 20 λίτρων

Ζ38.

Κατσαρόλα 5 λίτρων

Ζ39.

Τηγάνι ανοξείδωτο

Ζ40.

Πλάκα κοπής PVC

Ζ41.

Κανάτα ανοξείδωτη
με καπάκι
Κανάτα πλαστική
Ψωμιέρες
Σουρωτήρι κωνικό
ανοξείδωτο μεγάλο

Ζ42.
Ζ43.
Ζ44.

Ζ45.

Σουρωτήρι κωνικό
ανοξείδωτο μεσαίο

Ζ46.

Σουρωτήρι κωνικό
ανοξείδωτο μικρό

Ζ47.

Ταψί φούρνου
ορθογώνιο μεγάλο
Ταψί φούρνου
ορθογώνιο μικρό

Ζ48.

Ζ49.
Ζ50.
Ζ51.

Ζ52.

Ταψί φούρνου
στρογγυλό μεγάλο
Ταψί φούρνου
στρογγυλό μικρό
Ζευγάρι γάντια
σιλικόνης φούρνου

Ζ53.

Ανοιχτήρι κονσέρβας
χειρός
Κόσκινο ανοξείδωτο

Ζ54.

Στεγνωτήρας πιάτων

Ζ55.

Κάδος σκουπιδιών
κουζίνας

πλυντήριο, με εξωτερική στίλβωση και λαβή από βακελίτη.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων
Φ36x36εκ., χωρητικότητας 37λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων
Φ40x24 εκ., χωρητικότητας 30 λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων
Φ36x25εκ., χωρητικότητας 25 λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων
Φ36x21εκ., χωρητικότητας 20 λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων
Φ24x12εκ., χωρητικότητας 5 λίτρων
Τηγάνι ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304, επαγγελματικό, με μονή πυρίμαχη λαβή να
πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, διαστάσεων Φ40εκ.
Πλάκες κοπής από πολυαιθυλένιο σε διάφορα χρώματα (κίτρινη για
κοτόπουλο, μπλε για ψάρι, κόκκινη για ωμό κρέας, πράσινη για λαχανικά
και καφέ για μαγειρεμένα κρέατα) μη τοξικά που δεν ξεθωριάζουν
κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Αντιμικροβιακές που αποτρέπουν τη
δημιουργία και ανάπτυξη μικροβίων ακόμα κι αν έχουν χαραχθεί.
Κανάτα με καπάκι ανοξείδωτη 18/10 χωρητικότητας 3 λίτρων
Κανάτα πλαστική 2 λίτρων
Ξύλινη ψωμιέρα τραπεζιού ενδεικτικών διαστάσεων 29 x14.50x8εκ. ύψος.
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10,
κωνικό, με βάση και λαβές.
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x23εκ.
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10,
κωνικό, με βάση και λαβές.
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x18 εκ.
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10,
κωνικό, με βάση και λαβές.
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ32x18 εκ.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), με χερούλια. Ενδεικτικών
διαστάσεων 50x70x8εκ.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), κατάλληλο για πλυντήριο
πιάτων.
Ενδεικτικών διαστάσεων 35x45x8 εκ.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ50x8εκ.,
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ30x8εκ.,
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.
Επαγγελματικά γάντια σιλικόνης, αντοχής τουλάχιστον 250 βαθμών
Κελσίου, πλενόμενα στο πλυντήριο.
Ενδεικτικό μήκος 30 εκ.
Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός, ανοξείδωτο, τύπου πεταλούδας.
Κόσκινο ανοξείδωτο, με σήτα, ψιλό για αλεύρι.
Ενδεικτική διάσταση Φ35εκ.
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 γκρι.
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή μεταφοράς στο πίσω
μέρος, αντιολισθητική πλαστική βάση και λεία επιφάνεια που ευνοεί τον
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εύκολο καθαρισμό. Είναι εξοπλισμένος με 3 αφαιρούμενα πλαστικά
διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας 54 Lt (3 x 18 Lt) εφοδιασμένο το
καθένα με μεταλλικές λαβές μεταφοράς για να αδειάζονται ξεχωριστά.
Επιπρόσθετα, κάθε διαμέρισμα διαθέτει μηχανισμό με αντιολισθητικό
πεντάλ, ώστε η απόρριψη των απορριμμάτων να πραγματοποιείται με
απολύτως άνετο και υγιεινό τρόπο.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 60.5 x 34 x 56.5 (80) cm
Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις διαμερίσματος: 26.5 x 18 x 48 cm
Ζ56.
Ζ57.

Πιγκάλ μπάνιου
Καλαθάκι μπάνιου

Πιγκάλ μπάνιου ΙΝΟΧ
Καλαθάκι μπάνιου ΙΝΟΧ, με πεντάλ, χωρητικότητας 5 λίτρων

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)
Η1.

Τρόλεϋ
σερβιρίσματος
μεγάλο
ανοξείδωτο

Η2.

Επαγγελματική
ηλεκτρική κουζίνα
4
εστιών με
φούρνο

Η3.

Χοάνη
απαγωγής
οσμών με τον
αεραγωγό

Η4.

Επαγγελματικό
πλυντήριο

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.
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: 85 Χ 90 Χ85εκ. (ΠΧΒΧΥ). Ενδεικτικές
εσωτερικές
διαστάσεις φούρνου: 54 Χ 70 Χ30εκ.(ΠΧΒΧΥ)
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 Φ20 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: 90 εκ. βάθος x 90 εκ. μήκος και ύψους 60 εκ.
Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων (πιάτων, ποτηριών και σκευών), επιδαπέδιο,
πλήρως αυτόματης λειτoυργίας με αυτόματη εισαγωγή vερoύ. Θα διαθέτει
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πιάτων,
ποτηριών και
σκευών

Η5.

Επαγγελματικός
ψυκτικός θάλαμος
συντήρησης

Η6.

Επαγγελματικός
ψυκτικός θάλαμος
καταψύξεως

Η7.

Μπλέντερ

Η8.

Ραβδομπλέντερ

Η9.

Μίξερ

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 1 θήκη μαχαιρoπήρoυvωv.
Διαστάσεις καλαθιών: 50εκΧ50εκ. Η κατανάλωση του νερού θα είναι χαμηλή,
περίπου 2λίτρα 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: 60x63x123 εκ. (ΠΧΒΧΥ).
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 λειτoυργίαςΟΝ/OFF.
Εvδεικτικές διαστάσεις: 75x82x210 εκ. (ΠΧΒΧΥ) και (χωρητικότητα περί τα
700λίτρα).
Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 55x68 εκ.
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: 70x82x210εκ. (ΠΧΒΧΥ) και (χωρητικότητα περί τα 700
λίτρα).
Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.
Ηλεκτρικό μπλέντερ επιτραπέζιο, επαγγελματικoύ τύπoυ. Με κάδο,
χωρητικότητας άνω των 1,5 λίτρων. Η μηχαvή θα φέρει ρυθμιστή στροφών με
μεγίστη ταχύτητα άvω τωv30.000 RPM. Η ισχύς της μηχαvής θα είvαι
τoυλάχιστov 1500W/230V.
Εvδεικτικές διαστάσεις: 210 x 230 χιλ. και ύψoς 500 χιλ..
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.
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
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Η10.

Τοστιέρα

Η11.

Λεμονοστίφτης

Η12.

Βραστήρας νερού

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..
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.
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 σηκωθείτο 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 300mm και ύψoς 350 χιλ..
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.

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)
Θ1.

Επαγγελματικό
Πλυντήριο
ρούχων

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 10kW. 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.
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
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Θ2.

Επαγγελματικό
Στεγνωτήριο
ρούχων

Θ3.

Καλάθι
ιματισμού
τροχήλατο

Θ4.

Ηλεκτρική
επαγγελματική
σκούπα

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 τωνάμεσων χρηστών του.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 76x72x123εκ. (ΠΧΒΧΥ)
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.
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.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 73x83x115εκ. (ΠΧΒΧΥ)
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).
Επαγγελματική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης, με τρία μοτέρ, με κάδο
inox χωρητικότητας περίπου 70 λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 3Χ1200W.
Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικό πέλμα υγρών και σκόνης για
παρκέ με μαλακιά βούρτσα, καθώς και eco φίλτρο, με αυτοκαθαριζόμενο
σύστημα φίλτρου. Επίπεδα θορύβου κάτω από 80db. Βάρος περίπου 25 κιλά, 4
ρόδες - 2 περιστρεφόμενες και 2 σταθερές.

Θήρα, 25/05/2020
Η συντάξασα

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σοφία Δανέζη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Ποιμενίδης
Πολιτικός Μηχανικός MSc με Α’ β.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr/
[20PROC006768828]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
997877331

www.thira.gov.gr
ΘΗΡΑ
ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ
84700
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ/ΖΑΜΠΕΛΑ
ΦΥΤΡΟΥ
2286360187/191
2286360188

prom@thira.gov.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνσιμός Σύμβασης
Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού
Εμπορείου Δήμου Θήρας.
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη
λειτουργία του νέου βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου του Δήμου Θήρας. Ο Δήμος
Θήρας, προκειμένου να εξασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών για την λειτουργία του
νέου βρεφονηπιακού σταθμού, που θα στεγαστεί στo νέο κτίριο που κατασκευάστηκε
στο Εμπορείο Θήρας, 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 βρέφη και νήπια σύμφωνα με τη
δυναμικότητά του.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 91832

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
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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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

9

20PROC006768839 2020-05-26

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 [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 αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5237/25-05-2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 116.132,76€ συμπ. 24%
Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για την τεκμηρίωση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
• 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 Διαγωνισμού.
• 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 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

Είδος

Περιγραφή – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απάντηση
Προμηθευτή

Παραπομπή

Απάντηση
Προμηθευτή

Παραπομπή

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ
CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)

Α: ΕΠΙΠΛΑ

Α1.

Α2.

Α3.

Κρεβατάκι
ύπνου νηπίων

Στρώμα για
κρεβάτι
νηπίων

Κρεβατάκι
βρεφών με
κάγκελο
ασφαλείας

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 από ξύλινες πήχες (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 και ανά πέντε
κρεβάτια το ένα θα φέρει ρόδες ενισχυμένες με
φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους Όλα τα άκρα
του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για βρέφη.
Ενδεικτικές διαστάσεις 140 Χ 68 Χ 20 εκ.
Στρώμα για κρεβατάκι 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 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. Διαστάσεις ανάλογες με το
κρεβάτι.
Κατασκευασμένο
εξ’
ολοκλήρου από
ξύλο
φουρνιστής
οξιάς
άριστης
ποιότητας,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με
βερνίκι νερού μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον,
κατάλληλο για βρεφικά έπιπλα. Φέρει 4 ενισχυμένες
ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος του
αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το
στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Ολόγυρα
περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και
στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές το οποίο στη
μια του πλευρά ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και
έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Όλα τα άκρα του είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Ενδεικτικές Διαστάσεις:136Χ68Χ88εκ.
Στρώμα για κρεβατάκι ύπνου βρεφών, μέτριας
σκληρότητας, με τελάρο ορθοπεδικό. Με σύστημα
ορθοπεδικών ελατηρίων με σύρμα διαμέτρου 2,4 mm
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Α4.

Α5.

Στρώμα για
κρεβάτι
βρεφών

Τραπέζι
νηπίων
κυκλικό
(φαγητού ή
εργασίας)

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 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. Διαστάσεις ανάλογες με το
κρεβάτι.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο
φουρνιστής
οξιάς
άριστης
ποιότητας,
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα
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 έχει σχήμα κυκλικό
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F 20mm
με επένδυση φορμάικας για απεριόριστη αντοχή.
Δυνατότητα επιλογής 6 χρωμάτων. Η σύνδεση του
σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές
μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη
ενίσχυση στην αντοχή.
Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα
και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια
για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την
προστασία του δαπέδου.
Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται
είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : διάμετρος 80 εκ. Χ 56 εκ.
ύψος.
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Α6.

Καρεκλάκι
νηπίων
ορθογώνιο
(φαγητού ή
εργασίας)

Κατασκευασμένο
εξ'
ολοκλήρου
από
ξύλο
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Το κάθισμα θα
είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου 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 τέσσερις μορσαριστές
τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για απεριόριστη
αντοχή. Το κάθισμα συνδέεται με το σκελέτο με
τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. Η πλάτη θα είναι
ανατομική (ελαφρώς κοίλα), αποτελούμενη 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. Στα
πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για
την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή
φθοράς του δαπέδου. Τα χρώματα και βερνίκια που
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 33x35x58εκ.
Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 30 εκ.

Α7.

Συρταριέρα
εργασιών 18
θέσεων

Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με ξύλινα συρτάρια. Ο
σκελετός θα είναι
κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. με
επένδυση οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα
του ξύλου με δυνατότητα τοποθέτησης 18
χρωματιστών ατομικών συρταριών για την
αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Τα συρτάρια
θα μπορούν να έχουν διακόσμηση, ενώ αντί για
πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για την
ασφάλεια των παιδιών και ξύλινο διακριτικό σήμα
για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του. Τα
συρτάρια θα 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 χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 106Χ42Χ85 εκ ύψος.
(απόκλιση ± 5 εκ.)

Α8.

Συρταριέρα
εργασιών 24

Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με ξύλινα συρτάρια. Ο
σκελετός θα είναι
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θέσεων με
ράφια

Α9.

Βιβλιοθήκη –
αναλόγιο
δαπέδου

Α10.

Εταζέρα
γωνία βιβλίου

Α11.

Α12.

Μονάδα
αποθήκευσης
εργασιών ή
παιχνιδιών με
12 μεσαία
πλαστικά
κουτιά

Μονάδα

κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου με δυνατότητα τοποθέτησης 24
χρωματιστών ατομικών συρταριών (σε τέσσερις
στήλες), για την αποθήκευση των εργασιών των
νηπίων. Στο επάνω μέρος θα έχει δύο ράφια ξύλινα.
Τα συρτάρια θα μπορούν να έχουν διακόσμηση και
να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα για να ξεχωρίζει
κάθε νήπιο το συρτάρι του. Τα συρτάρια θα 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
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης:
145x45x165εκ.ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με
επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου ή σε διάφορους ζωηρούς χρωματικούς
συνδυασμούς επιλογής της υπηρεσίας. Έχει τέσσερις
σειρές κεκλιμένα ράφια για τοποθέτηση όρθιων
βιβλίων.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για
τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 105Χ40Χ100 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με
επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου ή σε διάφορους ζωηρούς χρωματικούς
συνδυασμούς επιλογής της υπηρεσίας. Φέρει δύο
σειρές τοποθέτησης βιβλίων. Όλα τα άκρα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα
χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 85Χ15Χ80 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με
επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου. Η μονάδα φέρει 12 μεσαίου μεγέθους
χρωματιστά πλαστικά κουτιά υψηλής ποιότητας και
μεγάλης αντοχής και τέσσερις ενισχυμένους
τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη
μετακίνησή της.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για
τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 105Χ50Χ80 εκ. ύψος.
Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 32Χ45Χ15 εκ. βάθος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με

Σελίδα 5 από 36

20PROC006768839 2020-05-26
αποθήκευσης
εργασιών ή
παιχνιδιών με
4 μεγάλα
πλαστικά
κουτιά

Α13.

Βιβλιοθήκη
με ντουλάπια
και ράφια με
ρυθμιζόμενο
ύψος

Α14.

Παγκάκι
νηπίων

Α15.

Παγκάκι μπαουλάκι

επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου. Η μονάδα φέρει 4 μεγάλου μεγέθους
χρωματιστά πλαστικά κουτιά υψηλής ποιότητας και
μεγάλης αντοχής και τέσσερις ενισχυμένους
τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη
μετακίνησή της.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για
τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 70Χ47Χ77 εκ. ύψος.
Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 31Χ43Χ30 εκ. βάθος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα
του ξύλου και σε διάφορους ζωηρούς χρωματικούς
συνδυασμούς επιλογής της υπηρεσίας.
Περιλαμβάνει δύο ντουλάπια στο κάτω μέρος και
τρία ράφια στο επάνω τα οποία έχουν δυνατότητα
ρύθμισης ύψους. Τα μετακινούμενα ράφια
στηρίζονται μέσω ειδικών εξαρτημάτων που
εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι. Η
πλάτη του επίπλου είναι χωνευτή σε ειδικές
πατούρες. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο φέρουν
στρογγυλή χουφτίτσα. Στο κάτω μέρος φέρει 4
πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των
πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για
τα παιδιά.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
είναι νερού μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 100 x 41 x 190 εκ. ύψος.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Το κάθισμα θα
είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση
οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του
ξύλου. Ο σκελετός θα αποτελείται από τέσσερα
πόδια ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του
σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές
τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για μεγάλη
αντοχή. Το κάθισμα συνδέεται με το σκελέτο με
μεταλλικές, βιδωτές γωνίες. Όλα του τα άκρα θα
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε
κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει εμφανώς πρόκα,
κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει
φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη
μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του
δαπέδου. Τα χρώματα και βερνίκια που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς
το περιβάλλον.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 120x36x32εκ ύψος
καθίσματος.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από
συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το
καπάκι
στο
επάνω
μέρος
θα
σηκώνεται
προσφέροντας μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Στο
κάθισμα θα έχει μαξιλάρι από αφρώδες υλικό
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A16.

Κυψέλες 25
θέσεων

Α17.

Τραπέζι
κουζίνας
1ΤΕΜ
Καρέκλα
κουζίνας

Α18.

Α19.

Αλλαξιέρα

Α20.

Πάρκο
βρεφών
πτυσσόμενο

Α21.

Κάγκελο
ασφαλείας
για σκάλες
ανοίγματος
93.5-120.5 εκ.
Κάγκελο

Α22.

υψηλής πυκνότητας, επενδυμένο με ύφασμα ή
δερματίνη άριστης ποιότητας και αντοχής. Όλα του
τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για
τα παιδιά. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει
εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα
πέλματα θα φέρει βιδωτά ελαστικά τακάκια για την
αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς
του δαπέδου. Τα χρώματα και βερνίκια που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς
το περιβάλλον.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 125x45x35εκ ύψος
καθίσματος.
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από
συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm με επένδυση οξιάς
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα
διαθέτει 25 θέσεις – ράφια. Στο κάτω μέρος θα φέρει
βιδωτά ελαστικά τακάκια για την προστασία των
πλαϊνών του, την αθόρυβη μετακίνησή του και την
αποφυγή φθοράς του δαπέδου. Τα χρώματα και
βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 112Χ38Χ160 εκ.
Ενδεικτικές διαστάσεις θέσης-ραφιού: 20Χ25εκ.
Τραπέζι κουζίνας διαστάσεων 120x60x75 εκ. από
ξύλο άριστης ποιότητας ανθεκτικό στο χρόνο και σε
χτυπήματα.
Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με μεταλλικό
σκελετό επιχριωμένο, τέσσερα πόδια και κέλυφος
ενιαίο από πολυπροπυλένιο χρώματος επιλογής της
υπηρεσίας. Εξαιρετικής αντοχής στο βάρος και στο
χρόνο. Οι καταλήξεις των ποδιών θα διαθέτουν
προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του
πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 49X46X80εκ.
Ύψος έδρας από το πάτωμα 46εκ.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα
του ξύλου και χρωματιστή. Περιλαμβάνει τρία
συρτάρια στα οποία είναι χαραγμένα σχέδια με
μηχάνημα ακριβείας και δύο ντουλάπια με plexi
glass. Το επάνω μέρος είναι πτυσσόμενο και ανοίγει,
διπλασιάζοντας το χώρο για την αλλαγή των
βρεφών. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια
που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον. Χωρίς ποδαράκια.
Ενδεικτικές διαστάσεις :100Χ48Χ105 εκ. ύψος
Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο. Από μεταλλικό σκελετό
με ανθεκτικό φιλέ ολόγυρα. Στον πάτο υπάρχει
μαλακό αδιάβροχο στρωματάκι και στο άνοιγμα
αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη υψηλής
ποιότητας. Υπάρχουν 4 λαβές . Ενδεικτικές
διαστάσεις 111Χ78Χ84 εκ.
Κάγκελο ασφαλείας για πόρτες και σκάλες.
Διαστάσεων: 93,5 - 120,5 εκ.

Κάγκελο ασφαλείας για πόρτες και σκάλες.
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Α23.

ασφαλείας
για σκάλες
ανοίγματος
80-100.5εκ.
Κάθισμα
βρεφικό

Διαστάσεων: 80 - 100,5 εκ.

Κάθισμα βρεφικό πτυσσόμενο, από μασίφ ξύλο
οξιάς και πλακάζ με ζώνη ασφαλείας, τραπεζάκι
ταΐσματος και υποπόδιο, κουρμπαριστή πλάτη με
λαβή. Κατάλληλο για βρέφη 6μηνών και πάνω.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 58Χ59Χ79 εκ. Ύψος
καθίσματος: 54 εκ.

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη
χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)
Β. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Απάντηση
Παραπομπή
Προμηθευτή

B1.

Β2.

B3.

Β4.

Πίνακας
ανάρτησης
εργασιών 3ΤΕΜ.

Καβαλέτο
τραπέζι
ζωγραφικής για
(4)
τέσσερα
άτομα
διπλής
όψης
1ΤΕΜ

Κυλιόμενο σταντ
με μαγνήτη και
φελλό

Τρόλεϋ για
χαρτόνια,
σύνεργα
ζωγραφικής και
χειροτεχνίας

Μαγνητικός

Πίνακας για την ανάρτηση των εργασιών των
παιδιών. Το πλαίσιο θα είναι από ξύλο
φουρνιστής
οξιάς
άριστης
ποιότητας
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου
με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το
περιβάλλον και το ταμπλό από ινσουλάιτ
επενδεδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα, σε
χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. πράσινο,
μπλε ή κόκκινο).
Ενδεικτικές διαστάσεις: 120x100 εκ.
Τα τέσσερα πόδια θα είναι από ξύλο
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας
λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου
με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το
περιβάλλον. Στο επάνω μέρος υπάρχουν θέσεις
για δύο ρολά χαρτί. Περιλαμβάνει βάση για
μαρκαδόρους και 20 κυπελάκια για τα
χρώματα. Μεταξύ των πινάκων υπάρχει
μεγάλος αποθηκευτικός χώρος.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 120 x 80 x 120 εκ.
Ύψος πάγκου: 59 εκ.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. θα διαθέτει
επιφάνεια με μαγνήτη και φελλό το πλαίσιο
της οποίας θα από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς ή από αλουμίνιο. Όλα τα άκρα
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα
παιδιά. Διαθέτει τέσσερα ροδάκια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που
χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις 75 x 52 x 138 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F.
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία
χρωματιστά.
Θα περιλαμβάνει τέσσερα ράφια για την
αποθήκευση χαρτονιών, 6 ξύλινα συρτάρια
διακοσμημένα και έξι πλαστικά κουτιά για την
αποθήκευση υλικού, ειδικό βαθύ ράφι με
χωρίσματα στο επάνω μέρος για την
αποθήκευση μπουκαλιών τέμπερας και
διαφόρων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής.
Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος έχουν
χούφτες για το εύκολο τράβηγμα.
Επίσης θα διαθέτει 4 ενισχυμένες ρόδες με
φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο
χώρο.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που
χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 104 x 65 x 95 εκ. ύψος.
Μαγνητικός πίνακας ανακοινώσεων με
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Β5.

πίνακας
ανακοινώσεων
με πορτάκι

Β6.

Γωνία κουζίνας

Β7.

Γωνία
κομμωτηρίου

Β8.

Πολυκατάστημα
SUPER MARKET
–Μπακάλικο

πορτάκι το οποίο έχει συνθετικό τζάμι και
κλειδί.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 68 x 51 x 5 εκ.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές
λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια
και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο
φούρνο μικροκυμάτων και θέση για κουτάλες.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 68Χ36Χ100 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό
χρώμα
του
ξύλου,
με
χρωματιστές
λεπτομέρειες. Φέρει τρία συρταράκια και
ραφάκια δεξιά και αριστερά του καθρέφτη. Ο
καθρέφτης θα είναι άθραυστος ασφαλείας.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Συμπεριλαμβάνεται βαλιτσάκι κομμωτικής με
αξεσουάρ.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 73Χ40Χ110 εκ. ύψος.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F.
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση.
Στο επάνω μέρος έχει χαραγμένη την επιγραφή
super market.
Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια για την
τοποθέτηση εμπορευμάτων και στο μπροστινό
μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος
συνδέεται με τη πλάτη με δύο σταθερά,
μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά.
Ο πάγκος στο κάτω μέρος έχει ράφια κεκλιμένα
για την τοποθέτηση καφασιών.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 1.00x106x140 εκ. ύψος
Συμπεριλαμβάνονται:

σετ από 6 καφάσια κατασκευασμένα
από
ξύλο
φουρνιστής
οξιάς
λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα
του ξύλου. Κάθε καφάσι συνοδεύεται
από 10 φρούτα ή 10 λαχανικά σε
φυσικό μέγεθος κατασκευασμένα από
πλαστικό μη τοξικό υλικό υψηλής
ποιότητας και αντοχής.

Πλαστικό καλαθάκι super market με
διπλή χειρολαβή και

Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με
scanner, ζυγαριά και λοιπές λειτουργίες
Τα
χρώματα
και
τα
βερνίκια
που
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F.
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα
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Β9.

Β10.

Β11.

Β12.

Β13.

Κουκλοθέατρο
επιτραπέζιο

Στρώμα
γυμναστικής

Τρόλεϋ οργάνων
ψυχοκινητικής,
τριώροφο

ΣΕΤ συστήματος
ψυχοκινητικής

Γωνία
μεταμφίεσης –
δραματοποίησης

και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Συμπεριλαμβάνονται και 10 υφασμάτινες
θεατρόκουκλες (Φιγούρες ανθρώπων και ζώων)
Ενδεικτικες Διαστάσεις: 84χ29χ60 εκ.
Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής
πυκνότητας.
Επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και
αντοχής διαφόρων χρωμάτων.
Κάθε στρώμα φέρει ολόγυρα ταινία βέλκρο
(χρατς).
Καθαρίζονται επιτόπου με υγρό πανί.
Διαστάσεις: 120 x 60 x 5 εκ.
Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο
φουρνιστής
οξιάς
άριστης
ποιότητας,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου
με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το
περιβάλλον. Διαθέτει τρία ράφια με ειδικές
θέσεις για την αποθήκευση των οργάνων. Το
επάνω ράφι κατά μήκος του είναι χωρισμένο
από δύο τραβέρσες οι οποίες καταλήγουν πιο
έξω από τον κυρίως σκελετό του επίπλου και
χρησιμεύουν για το κρέμασμα στεφανιών. Όλα
του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα
για τα παιδιά.
Διαστάσεις: 95 x 65 x 92 εκατοστά.
Κατασκευασμένα
από
πλαστικό
υλικό,
άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και
απεριόριστης αντοχής.
Το σετ αποτελείται από:

8 μεγάλα τούβλα 27 x 13,5 x 7 εκ.,

8 μισά τούβλα 13,5 x 13,5 εκ.,

4
μπάρες
ισορροπίας
με
αντιολισθητική επιφάνεια 81x13,5x4
εκ.,

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου
60 εκατοστά,

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου
35 εκατοστά,

4 ράβδους μήκους 70 εκατοστά,

4 ράβδους μήκους 35εκατοστά,

24 συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 12
ράβδο με στεφάνι).
Όλα τα παραπάνω θα είναι χρωματιστά ένω
όλα τα υλικά συνδυάζονται μεταξύ τους για τη
δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής
Κατασκευσμένο από συνθετικό ξύλο MDF με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές
λεπτομέρειες.
Στην μία πλαϊνή πλευρά φέρει τρία
κρεμαστάρια για κρέμασμα ρούχων
και στην άλλη φέρει ολόσωμο καθρέφτη με
ξύλινο πλαίσιο.
Εσωτερικά έχει βέργα για κρέμασμα ρούχων
και δύο πλαστικά συρτάρια αποθήκευσης.
Διαστάσεις: 92 x 43 εκ.
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Β14.

Πολυγωνιά
κουκλόσπιτο

Ύψος 116 εκ.
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F.
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό
χρώμα του ξύλου τα τοιχώματα της γωνίας και
χρωματιστά τα ράφια, η σκεπή και διάφορες
λεπτομέρειες του εξοπλισμού της.
Η πολυγωνιά έχει τέσσερις πλευρές και σχήμα
περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια
πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου.
Οι σκεπούλες έχουν στο επάνω μέρος τους
χαραγμένα κεραμίδια και είναι χρωματισμένες
κόκκινες. Στο αριστερό τοίχωμα υπάρχει
παράθυρο με κορνίζα και κουρτινούλα.
Επίσης από την άκρη του αριστερού τοιχώματος
υπάρχει βιδωμένη ραφιέρα – γραμματοκιβώτιο
διαστάσεων 51Χ31Χ55,5εκ. ύψος στο εξωτερικό
μέρος της οποίας υπάρχει γραμματοκιβώτιο με
υποδοχή για φακέλους αλληλογραφίας σε
χρώματα κίτρινο, κόκκινο και μπλε.
Η
ραφιέρα
γραμματοκιβώτιο
είναι
ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η
οποία περιλαμβάνει δύο ράφια, έχει χρώμα
κόκκινο και συνδέει και σταθεροποιεί το
αριστερό
τοίχωμα
με
τη
ραφιέρα
–
γραμματοκιβώτιο.
Στο δεξί τοίχωμα υπάρχει κατά μήκος ενιαία
κατασκευή που περιλαμβάνει πλυντήριο,
κουζίνα και νεροχύτη συνολικών διαστάσεων
106Χ30Χ55 εκ. ύψος και στο επάνω μέρος
υπάρχει τοποθετημένος πάνω από την κουζίνα
απορροφητήρας. Από την άκρη του δεξιού
τοιχώματος
υπάρχει
βιδωμένη
ραφιέρα
διαστάσεων 121,5Χ31Χ55,5 ύψος η οποία φέρει
πάγκο συναλλαγής επάνω, ένα κεκλιμένο ράφι
στη μέση και σε όλο το μήκος της και ένα ίσιο
ράφι στο κάτω μέρος. Το κεκλιμένο ράφι
προορίζεται για τοποθέτηση καφασιών (τα
οποία δεν περιλαμβάνονται) και στην άκρη του
έχει πηχάκι προκειμένου να συγκρατεί τα
καφάσια.
Η εν λόγω ραφιέρα – μανάβικο είναι
ενσφηνωμένη κάτω από γωνιακή ραφιέρα η
οποία περιλαμβάνει δύο ράφια και συνδέει και
σταθεροποιεί το δεξί τοίχωμα με τη ραφιέρα –
μανάβικο.
Τέλος τα δύο τοιχώματα ενώνονται επιπλέον
μεταξύ
τους
με
γωνιακό
ραφιεράκι,
τοποθετημένο στο επάνω μέρος και κάτω από
τη σκεπή. Τα τοιχώματα του κουκλόσπιτου
είναι κανονικά λουστραρισμένα και στην πίσω
τους πλευρά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και στο μέσο της αίθουσας σαν διαχωριστικό. Η
κουζίνα περιλαμβάνει μάτια, κουμπιά και
φούρνο. Το πλυντήριο ανοιγόμενο πορτάκι και
κουμπιά και ο νεροχύτης ανοιγόμενο ντουλάπι,
βρυσάκι και λεκάνη. Επίσης περιλαμβάνονται
τα κουρτινάκια του παραθύρου.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα
χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη

Σελίδα 12 από 36

20PROC006768839 2020-05-26

Β15.

Β16.

Β17.

Πάγκος
κατασκευών
(μαραγκού) με
σετ εργαλείων

Γωνία μουσικής
με σετ μουσικών
οργάνων

Μαγαζάκι μανάβικο

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Εξωτερικές ενδεικτικές διαστάσεις: 143Χ130Χ135
εκ.
Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο
φουρνιστής οξιάς και ο πάγκος από συνθετικό
ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Τα χρώματα και
τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού,
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Έχει
χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος "Η
γωνιά του μαραγκού". Συμπεριλαμβάνεται
βαλίτσα τεχνίτη μεγάλη με πολλά εξαρτήματαεργαλεία από πλαστικό υλικό υψηλής
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.
Ενδεικτικές διαστάσεις πάγκου: 86 x 57 x 112εκ.
ύψος
Αποτελείται από τρόλεϋ κατασκευασμένο από
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου
με χρωματιστές λεπτομέρειες.
Θα περιλαμβάνει τρία ράφια τα οποία φέρουν
προστατευτικά πηχάκια για την συγκράτηση
των μουσικών οργάνων κατά την αποθήκευσή
τους. Επίσης θα διαθέτει 4 ενισχυμένες ρόδες με
φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο
χώρο.
Τα
χρώματα
και
τα
βερνίκια
που
χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 75 x 70 x 90 εκ.
Συμπεριλαμβάνεται μουσικό κουτί με τα
παρακάτω 24 μουσικά όργανα:
Ταμπουρίνο 21 εκ. με πλαστική μεμβράνη,
Ταμπουρίνο 15 εκ. με δερμάτινη μεμβράνη,
ντέφι κοκάλινο 21 εκ., ντέφι κοκάλινο 15 εκ.,
ζεύγος μαράκες με ξύλινη λαβή, ζεύγος
μαράκες πλαστικές, 2 τρίγωνα μικρό και
μεγάλο, ξυλόφωνο, 2 κουδουνάκια δερμάτινα
με λαβή, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με
λαβή, ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλων,
κύμβαλα
δακτύλων,
κύμβαλο
λαβής,
τυμπανάκι περιστροφής, μουσικό κροταλάκι,
λαβή με 6 ζίλιες, λαβή με 21 κουδουνάκια,
φλογέρα και μουσικό κρόταλο.
Κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου ο σκελετός
από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό
ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς τα ράφια.
Ο σκελετός είναι λουστραρισμένος στο φυσικό
χρώμα του ξύλου και τα ράφια χρωματιστά. Θα
συνοδεύεται από τέντα.
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια
Τα
χρώματα
και
τα
βερνίκια
που
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις : 82 x 52 x 135εκ. ύψος
Συμπεριλαμβάνεται ζυγαριά με βάρη από
πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και
απεριόριστης αντοχής.
Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από
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Β18.

Καθρέφτης
ασφαλείας

συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο σε χρώμα επιλογής της
Υπηρεσίας.
Ο καθρέφτης είναι συνθετικός και άθραυστος
προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόλυτη
ασφάλεια για τα παιδιά.
Τα
χρώματα
και
τα
βερνίκια
που
χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 x 120 εκατοστά ύψος.

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)
Γ. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Απάντηση
Προμηθευτή

Γ1.

Γ2.
Γ3.

Γ4.
Γ5.

Μαξιλάρι
δαπέδου

Κατωσέντονο
νηπίων/βρεφών
με λάστιχο
Πανωσέντονο
νηπίων/βρεφών
Μαξιλάρι ύπνου
νηπίων
Μαξιλαροθήκη
νηπίων

Γ6.

Κουβέρτα
πικέ
νηπίων/βρεφών

Γ7.

Πάπλωμα
νηπίων/βρεφών

Γ8.

Κουρτίνα
συσκότισης
40,00μ2

Γ9.

Μοκέτες
επιφάνειας
9,00μ2.
Κουρτινόβεργα
μεταλλική
με
στήριξη βαρέως
τύπου

Γ10.

Παραπομπή

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.
Σεντόνι με λάστιχο, από βαμβακερό ύφασμα
υψηλής ποιότητας και αντοχής σε ζωηρά
χρώματα. Min Διαστάσεις: 170Χ115εκ.
Σεντόνι νηπίων, από βαμβακερό ύφασμα
υψηλής ποιότητας και αντοχής σε ζωηρά
χρώματα. Min Διαστάσεις: 170Χ115εκ.
Μαξιλάρι νηπίων διαστάσεων περίπου 30Χ40εκ.
βαμβακερό. Αντιαλλεργικό.
Μαξιλαροθήκη
νηπίων
από
βαμβακερό
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε
ζωηρά χρώματα σε διαστάσεις που να ταιριάζει
στο μαξιλάρι νηπίων.
100% βαμβακερή κουβέρτα πικέ, ζακάρ από
ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε
ζωηρά χρώματα. Διαστάσεις: 160Χ120εκ.
Πάπλωμα
πλενόμενο,
αντιαλλεργικό,
κατάλληλο
για
κρεβάτι
νηπίων,
με
αποτυπωμένο στο εξωτερικό του σχέδιο
επιλογής της Υπηρεσίας. Από 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.
Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο
ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής,
πλενόμενο, σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της
υπηρεσίας.
Ραμμένη
σύμφωνα
με
τις
ενδεικτικές διαστάσεις 1,20μΧ1,50μ., για τα
παράθυρα των χώρων ύπνου.
Μοκέτα με απεικόνιση επιλογής της Υπηρεσίας
υποαλλεργική ρελιασμένη.
Ενδεικτική διάσταση: 300Χ300 εκ.
Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική, ανοξείδωτη,
με στηρίξεις βαρέως τύπου, μήκους περίπου
3,00 έως 4,00. περίπου, για τα παράθυρα των
χώρων ύπνου και του χώρου απασχόλησης
βρεφών.
Συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης
και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και
εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή
τοποθέτηση.

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείου)
Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δ1.

Τριθέσιο σαλόνι
υποδοχής

Απάντηση
Προμηθευτή

Παραπομπή

Καναπές αναμονής από μεταλλικό σκελετό
ηλεκτροστατικής βαφής με κάθισμα από
φουρνιστή οξιά, και ταπετσαρία επιλογής.
Διαστάσεις: 200Χ50 εκ..
Από μελαμίνη διπλής όψεως, πάχους 3 cm.
Η πυκνότητα της μοριοσανίδας να είναι
τουλάχιστον 620 kg/m3 και το ελάχιστο βάρος
της μελαμίνης 100 gr/m2.

Η

επενδυμένη

μοριοσανίδα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
πολύ χαμηλά ποσοστά έκλυσης φορμαλδεΰδης
(μικρότερα

από

βεβαιώνεται

με

8

mg/100gr),

σχετικό

όπως

θα

πιστοποιητικό.

Η

χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι άκαυστη,
Δ2.

οικολογική

Γραφείο

και

να

ανταποκρίνεται

στις

προδιαγραφές DIN 68761, EN 4381 και ΕΝ 4382
αντίστοιχα με χαμηλό συντελεστή μετάδοσης
θερμότητας
μηχανισμό
πλαστικό

διά

επαφής.

Πέλματα

οριζοντίωσης.
προφίλ

των

3mm

με

Περιμετρικό
με

χρώμα

αντίστοιχου του γραφείου. Θα διαθέτει στην
επιφάνεια εργασίας οπή διαμέτρου 6cm με
κατάλληλο καπάκι που επιτρέπει τη διέλευση
των καλωδίων του Η/Υ.
Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 160x80x72 εκ.

Δ3.

Κάθισμα
συνεργασίας
μπράτσα

Κάθισμα
εργασίας
γραφείου
τροχήλατο
μπράτσα

με

με

Κάθισμα
συνεργασίας
με
μεταλλικό
επιχρωμιωμένο σκελετό σε σχήμα S απόλυτης
σταθερότητας και άνεσης με μπράτσα. Το
κάθισμα θα είναι επενδυμένο με δερματίνη
άριστης ποιότητας και αντοχής σε χρώμα
επιλογής.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
Εύρος πλάτης: 50cm
Ύψοςπλάτης:35cm
Εύροςέδρας:50cm
Βάθοςέδρας:48cm
Ύψοςέδραςαπότοέδαφος:45cm
Ολ ι κ ό ύ ψ ο ς : 8 4 c m
Χρώμα: Μαύρο δέρμα δερματίνη πολύ καλής
ποιότητας με χρωμιωμένη τροχήλατη βάση
Λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σκελετός του
καθίσματος να είναι ενιαίος, ξύλινος ή
μεταλλικός, ανατομικής και εργονομικής
μορφής κατασκευασμένος με προδιαγραφές
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Δ4.

Δ5.

Δ6.

Δ7.

Βιβλιοθήκη
ημίκλειστη

Ερμάριο
πόρτες

Συρταριέρα
γραφείου
τροχήλατη

με

για βαριά χρήση. Επάνω στο σκελετό να είναι
προσαρμοσμένο αφρώδες υλικό με κατάλληλες
καμπυλότητες διαμορφωμένο στην ανατομία
του ανθρώπινου σώματος με πάχος 40mm. Το
αφρώδες υλικό να είναι ξεχωριστό τόσο για την
έδρα όσο και για την πλάτη. Έδρα και πλάτη να
επενδύονται με δερματίνη.
Τροχήλατη βάση διαμέτρου  60 cm με 5 ή 6
μεταλλικές και χρωμιωμένες ακτίνες στήριξης
όπου θα συνδέονται ισάριθμοι δίδυμοι τροχοί
από πολυαμίδιο, εύκολα αντικαταστάσιμοι σε
περίπτωση φθοράς
Μηχανισμός
ρύθμισης
του
ύψους
να
αποτελείται από αμορτισέρ αζώτου το οποίο
κινείται μέσα σε σωλήνα διαμέτρου 50χιλ.
εφοδιασμένο με κουζινέτο από συνθετικό υλικό
υψηλής αντοχής σε τριβές. Όλος ο μηχανισμός
να καλύπτεται από φυσούνα τηλεσκοπική με
πλαστικό κέλυφος για καλαισθησία και
προστασία από την σκόνη
Μηχανισμός
ανάκλισης
RELAX
που
επιτυγχάνεται με ρυθμιστή πίεσης και να
εξασφαλίζει τη δυνατότητα σταθεροποίησης σε
πολλαπλές θέσεις
Μπράτσα στήριξης εκατέρωθεν καθίσματος
από πλαστικό καλής ποιότητας.
Βιβλιοθήκη με ράφια και ξύλινες πόρτες
σχεδιασμένη με τη μορφή επάλληλων
τετραγώνων.
Από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Σε
χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Πάχος
πλαϊνών( ελάχιστο) 18χιλ. και ραφιών(
ελάχιστο) 2,5εκ.
Ενδεικτικές διαστάσεις:
90x45x180 εκ.
Από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Με
δύο πόρτες και ράφι εσωτερικά. Σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 80Χ45Χ80 εκ.
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.

Σελίδα 17 από 36

20PROC006768839 2020-05-26

Έπιπλο
εκτυπωτή

Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x55x60 cm ύψος
Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής
συμπιέσεως, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης.
Οι επιφάνειες του επίπλου θα είναι ειδικά
επεξεργασμένες, για να μη διαβρώνονται από
το πλύσιμο και να μη χαράζονται κατά τη
χρήση. Θα διαθέτει δύο ράφια χωρίς πόρτες.
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: 45x55x60 cm ύψος

Καλόγερος
ρούχων
με
ομπρελοθήκη

Κατασκευασμένος από ξύλο και μέταλλο με
θήκη για ομπρέλες.

Δ8.

Δ9.

…/… /2020
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από
έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απάντηση
Παραπομπή
Προμηθευτή
Ε1.

Φωτοτυπικό
μηχάνημα

Ε2.

Εκτυπωτής

Ε3.

Υπολογιστής με
οθόνη 20”

Τηλεφωνική
συσκευή
ασύρματη

Έγχρωμο επιδαπέδιο φωτοτυπικό μηχάνημα με
δυνατότητα ταχύτητας παραγωγής αντιγράφων
τουλάχιστον 24 αντίγραφα ανά λεπτό (στο
ασπρόμαυρο) και για μεγέθη χαρτιού Α3, Α4, Β4,
Α5, Α6. Θα διαθέτει 2 κασέτες τροφοδοσίας
χαρτιού χωρητικότητας περί των 250 φύλλων.
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.
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
8.1 με 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.
Συθμπρεριλαμάνει 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.
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
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Τηλεφωνική
συσκευή
ενσύρματη

Συσκευή
Ενδοεπικοινωνία
ς ασύρματη

Συσκευή FAX

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.
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.
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.
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.

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 20 από 36

20PROC006768839 2020-05-26

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή
εικόνας)
Ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Απάντηση
Παραπομπή
Προμηθευτή
ΣΤ1.

Ράδιο CD
3ΤΕΜ

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
•δυνατότητα 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

ΣΤ2.

Δέκτες
τηλεόρασης
έγχρωμοι

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
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ΣΤ3.

BLUE – RAY
PLAYER

ΣΤ4.

PROJECTOR με
οθόνη

• δυνατότητα 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 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.
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 λειτουργίαςπλοήγησης. Οι ελάχιστες τεχνικές
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί είναι
οι ακόλουθες:
• Μορφή δίσκων: Blu-ray, DVDVideo/DVD±R/DVD±RW, CD DA/CDR/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
Τεχνολογία Προβολής: 3LCD
Ανάλυση: ≥ XGA, 1024 x 768
Φωτεινότητα Λευκού: ≥3.200 Lumens
Αναλογία Αντίθεσης : ≥15.000 : 1
Μέγεθος Προβολής: ≥ 30 inches – 300
inches
Συνδέσεις : USB 2.0 Τύπου Α, USB 2.0
Tύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI,
Είσοδος
Composite,
Eίσοδος
S-
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Video,Είσοδος ήχου cinch
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :Τσάντα
μεταφοράς, Καλώδιο Computer, Kύρια
συσκευή,
Καλώδιο
ηλεκτρικού
ρευματος, Τηλεχειρισμός με μπαταρίες,
Καλώδιο USB . User’s Manual Set,
Έγγραφα εγγύησης
Εγγύηση : ≥ 1 έτος

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)
Η. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Απάντηση
Παραπομπή
Προμηθευτή
Ζ1.

Φαρμακείο

Ζ2.

Δίσκος
σερβιρίσματος

Ζ3.

Μαχαίρι
ψωμιού

Ζ4.

Μαχαίρι
γενικής
χρήσεως,
οδοντωτό

Ζ5.

Μαχαίρι
γενικής
χρήσεως, λείο

Ζ6.

Μαχαίρι κοπής
κοτόπουλου

Ζ7.

Μαχαίρι κοπής
κρέατος

Ζ8.

Μαχαίρι κοπής
λαχανικών

Ζ9.

Λαβίδα
μεγάλη

Ζ10.

Πιρούνα

Θα
είναι
κατασκευασμένο
από
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση
οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα
έχει χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και
τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Διαστάσεις: 40X25X60 εκ.
Δίσκος 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.
Μαχαίρι ψωμιού οδοντωτό ΙΝΟΧ 18/10,
με εργονομική αντιολισθητική λαβή
χρώματος λευκού.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας:
24cm.
Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, οδοντωτό, γενικής
χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική
λαβή.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας:
10cm
Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, λείο, γενικής
χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική
λαβή.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας:
10εκ.
Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου ΙΝΟΧ 18/10,
με εργονομική αντιολισθητική λαβή
χρώματος κίτρινου.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας:
10εκ.
Μαχαίρι κοπής κρέατος ΙΝΟΧ 18/10, με
εργονομική
αντιολισθητική
λαβή
χρώματος κόκκινου.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 18εκ
.
Μαχαίρι ΙΝΟΧ 18/10, με εργονομική
αντιολισθητική
λαβή
χρώματος
πράσινου.
Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας:
14εκ.
Λαβίδα μεγάλη, ΙΝΟΧ 18/10, γενικής
χρήσης.
Ενδεικτική διάσταση: 30εκ.
Πιρούνα μεγάλη κρέατος ΙΝΟΧ 18/10, με
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κρέατος
Ζ11.
Ζ12.

Τρυπητή
κουτάλα
Κουτάλα
σερβιρίσματος
σούπας

Ζ13.

Σπάτουλα
τρυπητή

Ζ14.

Σπάτουλα

Ζ15.

Σπάτουλα
ζαχαροπλαστι
κής
Αυγοδάρτης

Ζ16.

Ζ17.
Ζ18.

Ζ19.

Ζ20.

Ζ21.

Ζ22.

Ζ23.

Ζ24.

Ψαλίδι
κουζίνας
Αποφλοιωτής
(πατατοκαθαρ
ιστής)
Λαχανοκόπτης
με πιάστρα
(μαντολίνο)
Πιατέλες
σερβιρίσματος
διαφόρων
διαστάσεων
Μπολ
ανάμειξης
ανοξείδωτο,
μεγάλο
Μπολ
ανάμειξης
ανοξείδωτο,
μεσαίο
Μπολ
ανάμειξης
ανοξείδωτο,
μικρό
Πιάτο βαθύ
μελαμίνης

μονοκόμματη
λαβή.
Ενδεικτική
διάσταση: μήκος 30cm
Τρυπητή κουτάλα μεγάλη διαμέτρου
12εκ.
Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας, βαρέως
τύπου, μονοκόμματη ΙΝΟΧ 18-8, 250ml.
Μεγάλο
μέγεθος,
ενδεικτικών
διαστάσεων 10X38εκ.
Σπάτουλα
τρυπητή
ανοξείδωτη,
ενδεικτικών διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ.
μήκος
Σπάτουλα
ανοξείδωτη,
ενδεικτικών
διαστάσεων: 10Χ12Χ35εκ. μήκος
Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (μαρίζ)
σιλικόνης
Αυγοδάρτης
ανοξείδωτος
18/10,
8
συρμάτων, βαριάς χρήσης. Ενδεικτικό
μήκος 35εκ.
Ψαλίδι κουζίνας ΙΝΟΧ με εργονομική
λαβή
Ανοξείδωτος αποφλοιωτής πατάτας με
αντιολισθητική εργονομική λαβή και
κάλυμμα ασφαλείας.
Λαχανοκόπτης με κεραμική λάμα και
προστατευτική λαβή.
Πιατέλες ανοξείδωτες σερβιρίσματος,
επαγγελματικές, διαφόρων διαστάσεων.

Μπολ
ανάμιξης
ΙΝΟΧ
18/10
επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση,
μεγάλο.
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ40εκ
Μπολ
ανάμιξης
ΙΝΟΧ
18/10
επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση,
μεσαίο.
Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ30εκ.
Μπολ
ανάμιξης
ΙΝΟΧ
18/10
επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση,
μικρό. Ενδεικτικές
διαστάσεις: Φ20εκ.
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
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Ζ25.

Μπολ
μελαμίνης

Ζ26.

Ποτήρι με
χεράκι
μελαμίνης

Ζ27.

Πηρούνια
μεγάλα
Πηρουνάκια

Ζ28.
Ζ29.
Ζ30.
Ζ31.

Ζ32.
Ζ33.

Κουτάλια
μεγάλα
Κουταλάκια
Δοχείο
φύλαξης
τροφίμων
διαφόρων
χωρητικοτήτω
ν
Ποτήρι νερού
γυάλινο
Μπρίκι
ανοξείδωτο

Ζ34.

Κατσαρόλα 37
λίτρων

Ζ35.

Κατσαρόλα 30
λίτρων

Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.
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.
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.
Πιρούνι ΙΝΟΧ 18/10 (μεγάλο) 2,2mm 19cm
Πιρουνάκι ΙΝΟΧ 18/10 (μικρό) 2,2mm –
12cm
Κουτάλι ΙΝΟΧ 18/10 (μεγάλο) 2,2mm 19cm
Κουταλάκι ΙΝΟΧ 18/10 (μικρό) 2,2mm –
12cm
Δοχεία αποθήκευσης κατάλληλα για
τρόφιμα, διαφόρων διαστάσεων, που να
στοιβάζονται εύκολα.

Ποτήρι νερού γυάλινο, χωρητικότητας 35
cl
Μπρίκι μεσαίου μεγέθους, ανοξείδωτο
(ΙΝΟΧ 18/10), κατάλληλο για πλυντήριο,
με εξωτερική στίλβωση και λαβή από
βακελίτη.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304
επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες
λαβές,
ενδεικτικών
διαστάσεων
Φ36x36εκ., χωρητικότητας 37λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304
επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες
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Ζ36.

Κατσαρόλα 25
λίτρων

Ζ37.

Κατσαρόλα 20
λίτρων

Ζ38.

Κατσαρόλα 5
λίτρων

Ζ39.

Τηγάνι
ανοξείδωτο

Ζ40.

Πλάκα κοπής
PVC

Ζ41.

Κανάτα
ανοξείδωτη με
καπάκι
Κανάτα
πλαστική
Ψωμιέρες

Ζ42.
Ζ43.
Ζ44.

Ζ45.

Ζ46.

Ζ47.

Ζ48.

Ζ49.

Σουρωτήρι
κωνικό
ανοξείδωτο
μεγάλο
Σουρωτήρι
κωνικό
ανοξείδωτο
μεσαίο
Σουρωτήρι
κωνικό
ανοξείδωτο
μικρό
Ταψί φούρνου
ορθογώνιο
μεγάλο
Ταψί φούρνου
ορθογώνιο
μικρό
Ταψί φούρνου
στρογγυλό
μεγάλο

λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x24
εκ., χωρητικότητας 30 λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304
επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες
λαβές,
ενδεικτικών
διαστάσεων
Φ36x25εκ., χωρητικότητας 25 λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304
επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες
λαβές,
ενδεικτικών
διαστάσεων
Φ36x21εκ., χωρητικότητας 20 λίτρων.
Κατσαρόλα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304
επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη
για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες
λαβές,
ενδεικτικών
διαστάσεων
Φ24x12εκ., χωρητικότητας 5 λίτρων
Τηγάνι
ΙΝΟΧ
18/10
AISI
304,
επαγγελματικό, με μονή πυρίμαχη λαβή
να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων,
διαστάσεων Φ40εκ.
Πλάκες κοπής από πολυαιθυλένιο σε
διάφορα
χρώματα
(κίτρινη
για
κοτόπουλο, μπλε για ψάρι, κόκκινη για
ωμό κρέας, πράσινη για λαχανικά και
καφέ για μαγειρεμένα κρέατα) μη τοξικά
που δεν ξεθωριάζουν κατάλληλα για
επαφή με τρόφιμα. Αντιμικροβιακές που
αποτρέπουν τη δημιουργία και ανάπτυξη
μικροβίων ακόμα κι αν έχουν χαραχθεί.
Κανάτα με καπάκι ανοξείδωτη 18/10
χωρητικότητας 3 λίτρων
Κανάτα πλαστική 2 λίτρων
Ξύλινη ψωμιέρα τραπεζιού ενδεικτικών
διαστάσεων 29 x14.50x8εκ. ύψος.
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελματικό, από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10,
κωνικό, με βάση και λαβές.
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x23εκ.
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελματικό, από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10,
κωνικό, με βάση και λαβές.
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x18 εκ.
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ επαγγελματικό, από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10,
κωνικό, με βάση και λαβές.
Ενδεικτικών διαστάσεων Φ32x18 εκ.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10
AISI 304), με χερούλια. Ενδεικτικών
διαστάσεων 50x70x8εκ.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10
AISI 304), κατάλληλο για πλυντήριο
πιάτων.
Ενδεικτικών διαστάσεων 35x45x8 εκ.
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10
AISI
304),
διαστάσεων
Φ50x8εκ.,
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.
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Ζ50.

Ζ51.

Ζ52.

Ζ53.

Ταψί φούρνου
στρογγυλό
μικρό
Ζευγάρι
γάντια
σιλικόνης
φούρνου
Ανοιχτήρι
κονσέρβας
χειρός
Κόσκινο
ανοξείδωτο

Ζ54.

Στεγνωτήρας
πιάτων

Ζ55.

Κάδος
σκουπιδιών
κουζίνας

Ζ56.

Πιγκάλ
μπάνιου
Καλαθάκι
μπάνιου

Ζ57.

Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ 18/10
AISI
304),
διαστάσεων
Φ30x8εκ.,
κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.
Επαγγελματικά
γάντια
σιλικόνης,
αντοχής τουλάχιστον 250 βαθμών
Κελσίου, πλενόμενα στο πλυντήριο.
Ενδεικτικό μήκος 30 εκ.
Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός, ανοξείδωτο,
τύπου πεταλούδας.
Κόσκινο ανοξείδωτο, με σήτα, ψιλό για
αλεύρι.
Ενδεικτική διάσταση Φ35εκ.
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 γκρι.
κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο
ατσάλι με λαβή μεταφοράς στο πίσω
μέρος, αντιολισθητική πλαστική βάση
και λεία επιφάνεια που ευνοεί τον
εύκολο καθαρισμό. Είναι εξοπλισμένος
με 3 αφαιρούμενα
πλαστικά
διαμερίσματα συνολικής χωρητικότητας
54 Lt (3 x 18 Lt) εφοδιασμένο το καθένα
με μεταλλικές λαβές μεταφοράς για να
αδειάζονται ξεχωριστά. Επιπρόσθετα,
κάθε διαμέρισμα διαθέτει μηχανισμό με
αντιολισθητικό
πεντάλ,
ώστε
η
απόρριψη
των
απορριμμάτων
να
πραγματοποιείται με απολύτως άνετο
και υγιεινό τρόπο.
Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 60.5 x
34 x 56.5 (80) cm
Ενδεικτικές
εσωτερικές
διαστάσεις
διαμερίσματος: 26.5 x 18 x 48 cm
Πιγκάλ μπάνιου ΙΝΟΧ
Καλαθάκι μπάνιου ΙΝΟΧ, με πεντάλ,
χωρητικότητας 5 λίτρων

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΜΑΔΑ Η: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)
Θ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Απάντηση
Προμηθευτή
Η1.

Τρόλεϋ
σερβιρίσματος
μεγάλο
ανοξείδωτο

Η2.

Επαγγελματική
ηλεκτρική κουζίνα
4
εστιών με
φούρνο

Η3.

Χοάνη
απαγωγής
οσμών με τον

Παραπομπή

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.
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: 85
Χ 90 Χ85εκ. (ΠΧΒΧΥ). Ενδεικτικές
εσωτερικές
διαστάσεις φούρνου: 54 Χ 70
Χ30εκ.(ΠΧΒΧΥ)
Xοάνη απαγωγής οσμών, επιτοίχια.
Η χοάνη θα είvαι κατασκευασμένη εξ
ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο
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αεραγωγό

Η4.

Επαγγελματικό
πλυντήριο
πιάτων,
ποτηριών και
σκευών

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 Φ20 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: 90 εκ.
βάθος x 90 εκ. μήκος και ύψους 60 εκ.
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 1 θήκη μαχαιρoπήρoυvωv.
Διαστάσεις καλαθιών: 50εκΧ50εκ. Η
κατανάλωση του νερού θα είναι
χαμηλή, περίπου 2λίτρα 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
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Η5.

Επαγγελματικός
ψυκτικός θάλαμος
συντήρησης

Η6.

Επαγγελματικός
ψυκτικός θάλαμος
καταψύξεως

6,6KW, κατάλληλο για σύνδεση σε
τριφασική ηλεκτρική παροχή 380V.
Εvδεικτικές διαστάσεις: 60x63x123 εκ.
(ΠΧΒΧΥ).
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 λειτoυργίαςΟΝ/OFF.
Εvδεικτικές διαστάσεις: 75x82x210 εκ.
(ΠΧΒΧΥ) και (χωρητικότητα περί τα
700λίτρα).
Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον:
55x68 εκ.
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.
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Η7.

Μπλέντερ

Η8.

Ραβδομπλέντερ

Η9.

Μίξερ

Η10.

Τοστιέρα

Ενδεικτικές διαστάσεις: 70x82x210εκ.
(ΠΧΒΧΥ) και (χωρητικότητα περί τα
700 λίτρα).
Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον:
54x68 εκ.
Ηλεκτρικό μπλέντερ επιτραπέζιο,
επαγγελματικoύ τύπoυ. Με κάδο,
χωρητικότητας άνω των 1,5 λίτρων. Η
μηχαvή θα φέρει ρυθμιστή στροφών
με μεγίστη ταχύτητα άvω τωv30.000
RPM. Η ισχύς της μηχαvής θα είvαι
τoυλάχιστov 1500W/230V.
Εvδεικτικές διαστάσεις: 210 x 230 χιλ.
και ύψoς 500 χιλ..
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.
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..
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
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Η11.

Λεμονοστίφτης

Η12.

Βραστήρας νερού

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.
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 σηκωθείτο 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 300mm
και ύψoς 350 χιλ..
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.

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)
Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
Απάντηση
Προμηθευτή
Θ1.

Επαγγελματικό
Πλυντήριο
ρούχων

Παραπομπή

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 10kW. 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.
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
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Θ2.

Επαγγελματικό
Στεγνωτήριο
ρούχων

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 τωνάμεσων χρηστών του.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 76x72x123εκ.
(ΠΧΒΧΥ)
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.
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
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Θ3.

Καλάθι
ιματισμού
τροχήλατο

Θ4.

Ηλεκτρική
επαγγελματική
σκούπα

λειτουργία,
και
τον
εκ
νέου
προγραμματισμό
σε
χρόνο
μεταγενέστερο για την κάλυψη των
αναγκών των άμεσων χρηστών του.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 73x83x115εκ.
(ΠΧΒΧΥ)
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).
Επαγγελματική σκούπα ξηρής και
υγρής αναρρόφησης, με τρία μοτέρ, με
κάδο inox χωρητικότητας περίπου 70
λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 3Χ1200W.
Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα, ειδικό πέλμα υγρών και
σκόνης για παρκέ με μαλακιά βούρτσα,
καθώς
και
eco
φίλτρο,
με
αυτοκαθαριζόμενο σύστημα φίλτρου.
Επίπεδα θορύβου κάτω από 80db.
Βάρος περίπου 25 κιλά, 4 ρόδες - 2
περιστρεφόμενες και 2 σταθερές.

…/… /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Θήρα, 25/05/2020
Η συντάξασα

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σοφία Δανέζη
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτρης Ποιμενίδης
Πολιτικός Μηχανικός MSc με Α’ β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Θήρα, ………./………../2020
Αριθμ. Πρωτ.: -…………..-

Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου Δήμου Θήρας,
Συνολικού Ποσού #............................#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Στο Δημαρχείο Θήρας σήμερα την ….. …………………. 2020, ημέρα ………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1) ο ……………………………………. Δήμαρχος Θήρας ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Θήρας και
2) ο

…………………………,

νόμιμος

εκπρόσωπος

της

εταιρείας

…………………………………………,

ΑΦΜ

……………………. Δ.Ο.Υ. ………………….., με έδρα τ…. ……………….., διεύθυνση: ………………….. Τ.Κ. ……….....,
τηλέφωνο επικοινωνίας ……………………………, φαξ ……………………………., e-mail: ……………………………….,
στην οποία κατακυρώθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού
βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου Δήμου Θήρας, με την ………../2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα
εξής:
Ο Δήμος αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της σύμβασης με την ………/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος διενεργήθηκε βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών
εγγράφων δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με την υπ’ αριθμόν ………./2020 απόφασή της την κατακύρωση του
διαγωνισμού στην εταιρεία ……………………………………..
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………, ποσού
………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περιπτ.42 του Ν.4412/2016:


Η υπ’ αριθ. ……………./…….-…..-2020 διακήρυξη,



Η υπ’αρ.πρωτ.: ………../……-…..-2020 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θήρας,



Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης,



Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του
νέου βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της
σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.
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Άρθρο 2ο: Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος, Τρόπος και Τόπος Παράδοσης
2.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδη εντός δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 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.
2.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
2.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο Θήρας και τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3ο: Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής
3.1 Η αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του, η οποία έχει ως εξής:
…………………………..
3.2 Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή
του αναδόχου είναι τα ακόλουθα:
Α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Β. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
3.3 Τον 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.

Άρθρο 4ο: Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7341.701 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Θήρας με τίτλο: «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου
Δήμου Θήρας ΟΠΣ 5002778 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Η ένταξη της πράξης έγινε
με την υπ’αρ.πρωτ.: 5689/23-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: Ω5Τ97ΛΞ-00Φ) και την
υπ’αρ.πρωτ.: 3909/18-12-2017 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 64ΟΝ7ΛΞ-Ν7Ρ). Ο Κωδικός Πράξης ΣΑ
(Κωδικός Ενάριθμου) είναι 2016ΕΠ06710071. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση σε βάρος του ΚΑ 64.7341.701
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020 με την υπ’ αριθ. ………………./2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρέωσης από διατάκτες»).
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Άρθρο 5ο:Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

Άρθρο 6ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
6.1 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.
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, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
6.2 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.
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 γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 7ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο Δήμος Θήρας 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 της διακήρυξης 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.

Άρθρο 8ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων Δικαστική επίλυση διαφορών
1. 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), 6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9ο: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
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. Κατά την διαδικασία παραλαβής του φορτηγού αυτοκινήτου διενεργείται ποσοτικός και
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ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται
μακροσκοπικά και με πρακτική δοκιμασία των υλικών.
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΄έφεση
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.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα
της κατ΄ έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός
τριάντα (30) ημερών.
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.
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Άρθρο 10ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 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.
10.2. 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.
10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11ο: Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας
της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που
υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Δήμο Θήρας και ένα
(1) έλαβε ο προμηθευτής.
Οι συμβαλλόμενοι
Ο Δήμαρχος Θήρας

Για τον «Προμηθευτή»
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