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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρ. Διακήρυξης: 34263 / 2014 

Πόλη, ΔΡΑΜΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

 

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού 

σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

CPV:  

 

39000000, 39220000, 39160000, 

39221120, 39500000, 30100000. 

30000000, 32300000 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

διακηρύσσει 

την με επαναληπτική ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών:  

Παιδικού Σταθμού  

Προϋπολογισμού 97.223,87 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ΚΥΑ 11389/93 "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους  

και  καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης την  

χαμηλότερη τιμή 

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις : 

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ. 

Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Της  ΚΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ185/Β/93 ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ» ΕΚΠΟΤΑ 

3. Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις’’. 

7. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25. 

8. Την υπ΄ αριθμ. 236/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας περί έγκρισης 

υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Παιδιού Σταθμού Νέας Κρώμνης Δήμου 

Δράμας. 

9. Την υπ΄ αριθμ. 339/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διαγωνισμού  

10. Το από 18-06-2013 τεχνικό Δελτίο Πράξης της κατασκευής του παιδικού σταθμού με MIS 343643. 

11. H με αριθμό πρωτοκόλλου 8424/05-07-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ως προς τη νομιμότητα της υποβολής 

πρότασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης Δήμου Δράμας» 

12. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 88/Α/06-07-2011 ένταξη της πράξης «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού 

Νέας Κρώμνης Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ 343643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 

13. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 55829/18-09-2013 προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου 

«Προμήθεια Εξοπλισμού του Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης Δήμου Δράμας» 

14. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 6884/25-09-2013 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την δημοπράτηση 

του υποέργου «Προμήθεια Εξοπλισμού του Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης Δήμου Δράμας» της 

ΕΔΑ 

15. Η με αριθμό 339/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού  

16. Η με αριθμό 185/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κήρυξη άγονου διαγωνισμού και 

έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού.  

17. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ . 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Επαναληπτικό ανοικτό τακτικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε 

ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα επτά 

λεπτά (97.223,87 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

του παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης.  

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 114/2014 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Δράμας, για την προμήθεια των ειδών (κατηγοριοποιημένων σε 8 πακέτα) που 

αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ και κατόπιν κανονικής προθεσμίας 20 ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ, στον τοπικό τύπο, την ιστοσελίδα του 

Δήμου, τη Διαύγεια και το Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

Ημερομηνία 

Ανάρτησης στην  

1) Ιστοσελίδα του 

Δήμου 

2) ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

3 ) ΚΗΜΔΣ 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στον Ημερήσιο και 

Εβδομαδιαίο Τοπικό Τύπο 

1. 2  Εφημερίδες 

Πανελλήνιας  

Κυκλοφορίας 

2. 1  Εβδομαδιαία Τοπική 

3. 2  Ημερήσιες Τοπικές 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στο 

Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ) 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

σε ΕΥΡΩ  

συμπεριλαμβανόμενου 

το 

  ΦΠΑ 

 

1.   25-06-2014 

2.   30-06-2014 

3.   25-06-2014 

1. Ψίθυροι Press  

2.  Χρονικά 

3. Πρωινός Τύπος 

4.  Ηχώ των Δημοπρασιών 

5.  Γενική Δημοπρασιών 

 

     (έως 27-06-2014) 

      27-06-2014          97.223,87 € 
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Επαναληπτικού Διαγωνισμού 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Δράμας, το Τμήμα Προμηθειών της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 

66100 Δράμα.  

1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια όλων ανεξαιρέτως των υλικών τα οποία αναλυτικά 

παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 

1.4. «Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, 

για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται 

μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου». Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού των πακέτων. 

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο 

Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα 

μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δράμας 

(οδός Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 66100 Δράμα, Πληροφορίες κ Μελιάδης Μιλτιάδης) κατά 

τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την 

Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 18/07/2014. 

2.2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την έβδομη (7η) ημέρα πριν από την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έως τις 18/07/2014. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας 

δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές 

Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που 

παρέλαβαν την Προκήρυξη μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ήτοι έως τις 19/07/2014. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται 

απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.3. Ενστάσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ,  δηλαδή μέσα 

στο μισό του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της παρούσης 

διακήρυξης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 

11/07/2014. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της 

διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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3. Ορισμοί: 

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής 

όρους: 

o «Αναθέτουσα Αρχή»: Δήμος Δράμας,  

o «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος 

στη διαδικασία. 

o «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει 

προσφορά. 

o «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 339/2013 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την 

εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας. 

o «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 

προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά 

την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του 

Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας. 

o «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν 

παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και 

προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.  

o «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ. 

o «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 

περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς 

τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του 

οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος 

Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του υπογράφοντα.  
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4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 

4.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη 25/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.,  στην 

αίθουσα δημοπρασιών της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, στον 

2
ο
 όροφο. 

4.2. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης, τηλ 25213-50630, φαξ 

25121-350748 
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5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας. 

5.2. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου 

Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα 

ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δράμας, 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου Δράμα, για τη Διεύθυνση Οικονομικών Δήμου Δράμας, Τμήμα 

Προμηθειών με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 

όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (ώρα 13:00) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 

άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.4. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, 

έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία 

εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη 

προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 

5.5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5.6. Οι προσφορές (ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς και ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 

σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην 

Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και 

λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική. 

5.7. Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα: 
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 Κάθε φάκελος προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του υποψηφίου, 

προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προσφορές δεν θα 

γίνονται αποδεκτές και ο υποψήφιος θα απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης.  

5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει δύο επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους 

υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και β)  τον Υποφάκελο 

της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο 

αντιστοίχως: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

5.11. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών που περιγράφονται στο παράρτημα Α’ και Β’ 

της παρούσης. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 

περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Επιλογή Αναδόχου του έργου: 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας.» 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 34263 / 2014 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25 / 07 / 2014 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών 

ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων 

τους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.  

5.14. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και παραδίδονται με 

απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό προς φύλαξη. 

5.15. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν 

νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού. 

5.16. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα 

που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. 

5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που 

προβλέπονται στο άρθρο 2.3 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την 

προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους 

ανωτέρω όρους.  

5.18. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται. 

5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.20. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή 

ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη 

και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

(β)  Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να 

ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

6.3. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α)  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ 

ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 

υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 

με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη 

απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι 

υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα 

αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες 

κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση. 

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

(i)  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(ii)  Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού  συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
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6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’  όσον δεν είναι και 

κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας 

στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος  

6.5. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι 

προσφέροντες και τα όριά τους είναι οι ακόλουθες: 

(i) Να έχουν εκτελέσει με επιτυχία αντίστοιχα έργα τα οποία θα περιγράψουν σε κατάλογο 

παραδόσεων όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.3 

6.6. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν 

οι προσφέροντες και τα όριά τους είναι οι ακόλουθες: 

(i) Να έχουν κύκλο εργασιών κατά μέσο όρο ετησίως ίσο με το προϋπολογισμό της 

διακήρυξης προ ΦΠΑ όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.2 που θα αποδεικνύεται 

με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

                     Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών  χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 

όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας μικρότερης 

της τριετίας 

ή 

                      Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

ή 

                     Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 

περίπτωση λειτουργίας μικρότερης του έτους. 
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7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

7.1 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

7.1.1 Στον υποφάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά: 

α)   Για Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος Ε της διακήρυξης).  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό.  

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

β)   Για αλλοδαπούς:  

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και 

(4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

γ)   Για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
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Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

 

δ)   Για συνεταιρισμούς:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

 

ε)   Για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται 

από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 

εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό 

μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν 

και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 

χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας 

Ελλάδος.  

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 

διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό.  

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου 

της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο.  

6. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη σήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   
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7.1.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

7.1.3. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

7.1.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 

ειδών. 

 

7.2 Για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος (βλ. παρ. 6.6 του 

παρόντος), καθώς και τις τεχνικές του δυνατότητές (βλ. παρ. 6.5 του παρόντος) στον 

Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχονται και τα ακόλουθα:  

7.2.1 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:  

(i)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  και  

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το 

στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το 

χρονικό αυτό διάστημα. 

7.2.2 Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή 

αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο ετησίως ίσο με το 

προϋπολογισμό της διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του κύκλου 

εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια 

υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 

ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

7.2.3 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 

τελευταίων χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει 

στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. 

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 

πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν 

προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 

δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. 

 

7.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερομένων ειδών 
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7.3.1 Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα 

prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου είδους.  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία 

ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού 

θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο 

χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». 
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7.3.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης 

στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής 

του τελικού προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους 

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

7.3.3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία 

πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη 

από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την 

δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή 

μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και 

ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο 

μειοδότης). 

7.3.4 Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται 

από φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς 

παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών 

προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση 

δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.  

Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση 

και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται. 

7.3.5 Στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και με ποινή αποκλεισμού 

κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-

λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην 

Αγγλική.  Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα.  Το αυτό 

ισχύει και για το λογισμικό όπου απαιτείται. 

7.4 Στην οικονομική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων και με ποινή 

αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως 

ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

7.5 Οι προμηθευτές, μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι εάν τους ζητηθεί να πραγματοποιήσουν ενώπιον της 

επίδειξη λειτουργίας και εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  Οι 

χώροι επίδειξης των δειγμάτων, με φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα 

υλικά και εξαρτήματα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων. 

7.6 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

7.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί 

από τον Παιδικό Σταθμό Νέας Κρώμνης του ΝΠΔΔ.. 

7.8 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει 

το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.  
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7.9 Αναντιστοιχία τεχνικών όρων - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή 

της οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της 

προσφοράς.  

7.10 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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8. Εγγυήσεις 

8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό.  

8.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. 

8.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης των προσφερομένων κατά περίπτωση πακέτων συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1).  

8.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής 

αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου 

χρόνου και να σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη 

διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (2). 

8.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο 

τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄(4). 

8.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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9. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

9.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι 

συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης. 

Για κάθε πακέτο προσφερόμενων ειδών ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλλει ξεχωριστή οικονομική προσφορά την οποία θα έχει προηγούμενα παραλάβει 

πρωτότυπα (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη φόρμα Οικονομικής προσφοράς για κάθε 

πακέτο) από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με τους όρους της Διακήρυξης. Η υποβολή 

της Οικονομικής Προσφοράς κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. 

Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν είναι σαφής (ολογράφως και αριθμητικώς) η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται στο σύνολό της ως απαράδεκτη. 

9.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από 

το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των 

αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του Παραρτήματος Γ΄ – «Πίνακας Αντιστοίχισης 

Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, 

όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή 

επιδεικνύονται στο δείγμα που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά 

περιλαμβάνονται σ’ αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών.  

9.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση 

πινάκων του υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ΄, μορφής που παρατίθεται στη συνέχεια. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς θα υπάρχουν υποφάκελοι για κάθε πακέτο 

προσφοράς και στο εξωτερικό κάθε υποφακέλου θα αναγράφεται το πακέτο στο οποίο 

αναφέρεται η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά.  

9.4 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές 

προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.  

9.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της 

οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται 

ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν 

αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο. 

9.6 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία.  Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

9.7 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά. 

9.8 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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9.10 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

9.11 Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια πακέτων επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά 

για το πλήρες πακέτο. 
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10. Αξιολόγηση Προσφορών 

10.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ΕΔΔΑΠ με κριτήριο την χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά. 

10.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υπάρχει για κάθε μεμονωμένο πακέτο ειδών. Σε κάθε 

ομάδα ειδών ανά πακέτο, μειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιµή 

στα είδη του πακέτου αυτού στο σύνολό του. 

10.3 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής 

Προσφοράς» του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσης.  
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11. Ενστάσεις - Προσφυγές  

11.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες 

του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

11.2 Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού, κατόπιν 

σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 
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12. Κατακύρωση Διαγωνισμού 

12.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 10 της παρούσας.  

12.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι 

των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο 

του διαγωνισμού.  

12.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως 

για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 

δ)  εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

12.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και 

να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που 

δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

12.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού  (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία 

είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 

χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν την ματαίωση. 

12.6 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην 

τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε 

περίπτωση τυχόν τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως 

προδιαγράφηκε. 

12.7 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  

α. Το προς προμήθεια είδος.  

β. Την ποσότητα.  

γ. Την τιμή.  

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  
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12.8 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

12.9 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 

υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης.  

12.10 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 

αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η 

πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 

εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την 

κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

12.11 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για 

την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.  
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13. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

13.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή 

13.1.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 60 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

13.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με 

το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

13.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην  

παράγραφο 13.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.1.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τριμελείς επιτροπή παραλαβής του 

Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

 τη σύμβαση 

 τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

 τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν 

13.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 15 ημερών από την 

άφιξη των ειδών στον προορισμό του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης. 

13.2 Τρόπος Πληρωμής 

13.2.1 Η εξόφληση, 100% της συμβατικής αξίας, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.   

13.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του 

καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

13.2.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα 

θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 

13.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 

ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ 

14.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  

14.2 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 

του προμηθευτή.  

14.3 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

δ. Την τιμή.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

14.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών.  

14.5 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

14.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση.  
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15. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

15.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική  επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά  που τυχόν θα προκύψει 

στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

15.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Δράμας, 

σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.  

 

   

 

         Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 

 

          Ο  Δήμαρχος  Δράμας 

 

 

 

              Κυριάκος Χαρακίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
1
 

 

 ΠΑΚΕΤΟ Α     

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ                      

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

   

   

         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΟ 

  

1 Καρεκλάκια παιδικά τεμάχια 80 40,00 3.200,00 

2 Τραπέζια ορθογώνια τεμάχια 10 119,00 1.190,00 

3 Ραφιέρα  τεμάχια 2 400,00 800,00 

4 Ραφιέρα χαρτονοθήκη  τεμάχια 1 469,00 469,00 

5 Παγκάκια τεμάχια 8 182,00 1.456,00 

6 Κρεμάστρες τοίχου  τεμάχια 5 136,00 680,00 

7 Καλόγερος τεμάχια 1 80,00 80,00 

8 Κυψέλη 18 θέσεων τεμάχια 2 419,00 838,00 

9 
Συρταριέρα 30 θέσεων με 

ράφια 
τεμάχια 2 929,00 1.858,00 

10 Ντουλάπα 2φυλλη τεμάχια 1 565,00 565,00 

11 Τραπέζι μεγάλο κουζίνας τεμάχια 1 250,00 250,00 

12 Καρέκλες κουζίνας τεμάχια 6 55,00 330,00 

13 Καναπές στρώμα τεμάχια 2 215,00 430,00 

14 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων τεμάχια 2 149,00 298,00 

15 Παιχνιδοθήκη με 6 κουτιά τεμάχια 2 284,00 568,00 

16 Σύστημα ψυχοκινητικής τεμάχια 2 424,00 848,00 

17 Γωνίες ζωγραφικής τεμάχια 2 1.107,00 2.214,00 

18 Γωνίες συζήτησης τεμάχια 2 861,00 1.722,00 

19 Πολύχρωμα κουκλόσπιτα τεμάχια 2 987,00 1.974,00 

20 

Είδη εξοπλισμού για 

παιδαγωγικές γωνιές 

(κουζινάκια, εργαλεία 

μανάβη, κομμωτηρίου κλπ.) 

τεμάχια 2 1.500,00 3.000,00 

21 Πολυσύνθετο εργαστήριο τεμάχια 2 575,00 1.150,00 

22 Πίνακας ανάρτησης τεμάχια 2 200,00 400,00 

23 Φαρμακείο τεμάχια 2 94,00 188,00 

24 Κλειδοθήκη τεμάχια 1 49,00 49,00 

25 Χαρτονοθήκη κυλιόμενη τεμάχια 2 749,00 1.498,00 

26 Βαγονέτο ζωγραφικής τεμάχια 2 200,00 400,00 

 
1
 Οι πιο πάνω πίνακες επαναλαμβάνονται ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε έκαστη 

διακήρυξης 



 

Σελίδα 32 από 77 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

27 
Τρόλεϊ με εξοπλισμό 

ψυχοκινητικής 4οροφο 
τεμάχια 1 570,00 570,00 

28 
Μικρό κουκλόσπιτο 

επιπλωμένο 
τεμάχια 2 50,00 100,00 

29 Κουκλοθέατρο-κούκλες τεμάχια 2 500,00 1.000,00 

30 Ξύλινο σούπερ μάρκετ τεμάχια 2 265,00 530,00 

31 Παιδικά οχήματα τεμάχια 20 50,00 1.000,00 

32 
Κουβάς γίγας με 30 

οχήματα(παιχνίδι) 
τεμάχια 2 75,00 150,00 

33 Σφηνώματα-κατασκευές τεμάχια 10 60,00 600,00 

34 
Παιδική ξύλινη γωνιά 

κουζίνας 
τεμάχια 2 250,00 500,00 

35 
Ποικιλίες τροφών πλαστικές 

για κουζίνα 
τεμάχια 10 14,00 140,00 

36 Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων τεμάχια 10 35,00 350,00 

37 
Παιχνίδια με κάρτες 

αναγνώρισης 
τεμάχια 10 35,00 350,00 

38 Μουσικοκινητική για παιδιά τεμάχια 10 120,00 1.200,00 

39 Παιχνίδια συντονισμού  τεμάχια 10 25,00 250,00 

40 Σίδερο τεμάχια 2 15,00 30,00 

41 Σιδερώστρα τεμάχια 2 30,00 60,00 

42 
Κατασκευές 

(dedalo,σχήματα,κλπ) 
τεμάχια 10 40,00 400,00 

43 Φορτηγά τεμάχια 20 30,00 600,00 

44 Μπασκέτα μεγάλη τεμάχια 1 100,00 100,00 

45 Ξύλινη καλύβα τεμάχια 1 715,00 715,00 

46 
Βάση σταντ για κούκλες 

κουκλοθεάτρου 
τεμάχια 2 60,00 120,00 

47 Τρόλεϊ δραματοποίησης τεμάχια 2 400,00 800,00 

48 Πινακάκια εργασιών  τεμάχια 2 225,00 450,00 

49 Διακοσμητικές παραστάσεις τεμάχια 5 200,00 1.000,00 

50 Διάφορα πάζλ τεμάχια 20 25,00 500,00 

51 Αναστημόμετρα τεμάχια 2 50,00 100,00 

52 Ρολόι τοίχου τεμάχια 2 50,00 100,00 

53 Διακοσμητικές γιρλάντες τεμάχια 30 20,00 600,00 

54 Αυτοκόλλητα τοίχου τεμάχια 30 20,00 600,00 

55 Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου τεμάχια 30 15,00 450,00 

56 Καθρέφτες τεμάχια 2 70,00 140,00 

57 Προστατευτικά πρίζας τεμάχια 15 2,00 30,00 

58 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεμάχια 2 40,00 80,00 

59 Πάνινα ζωάκια τεμάχια 30 6,00 180,00 



 

Σελίδα 33 από 77 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

60 
Προστατευτικά γωνιών 

τοίχων 
τεμάχια 10 12,00 120,00 

61 Κόλλα για προστατευτικά  τεμάχια 8 50,00 400,00 

62 
Γωνιά μουσικής με μουσικά 

όργανα 
τεμάχια 2 200,00 400,00 

63 Αλεξίπτωτο τεμάχια 2 60,00 120,00 

64 Γραφείο μεγάλο (διεύθυνσης) τεμάχια 1 330,00 330,00 

65 Γραφεία μικρά (νηπιαγωγών) τεμάχια 2 285,00 570,00 

66 Γραφείο υπολογιστή τεμάχια 1 200,00 200,00 

67 Προέκταση γραφείου Τεμάχια 1 130,00 130,00 

68 Συρταριέρα τεμάχια 1 550,00 550,00 

69 Εταζέρα τοίχου τεμάχια 1 250,00 250,00 

70 Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη τεμάχια 1 1.100,00 1.100,00 

71 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά τεμάχια 3 300,00 900,00 

72 Βιβλιοθήκη ντουλάπι τεμάχια 2 400,00 800,00 

73 
Καρέκλες γραφείου με 

μπράτσο (διεύθυνσης) 
τεμάχια 1 250,00 250,00 

74 
Καρέκλες γραφείου με 

μπράτσο (νηπαιγωγών) 
τεμάχια 2 70,00 140,00 

75 Καθίσματα συνεργασίας τεμάχια 2 100,00 200,00 

76 Ντουλαπάκι χαμηλό τεμάχια 1 400,00 400,00 

77 Καναπές αναμονής 3θέσιος τεμάχια 1 700,00 700,00 

78 Καναπές αναμονής 2θέσιος τεμάχια 1 350,00 350,00 

ΣΥΝΟΛΟ  48.160,00 

 ΦΠΑ 23%  11.076,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 59.236,80 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     



 

Σελίδα 34 από 77 

      

 ΠΑΚΕΤΟ Β     

 

 

 

     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

   

   

         

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

1 Πετσέτες προσώπου τεμάχια 100 5,00 500,00 

2 Πετσέτες χεριών τεμάχια 100 4,00 400,00 

3 Τραπεζομάντιλα τεμάχια 5 20,00 100,00 

4 Ποτηρόπανα τεμάχια 20 4,00 80,00 

5 Ποδιές κουζίνας τεμάχια 10 20,00 200,00 

6 Κουρτίνες  τεμέτρα 100 35,00 3.500,00 

7 Κουρτινόξυλα τεμάχια 25 50,00 1.250,00 

8 Μοκέτες 3χ3 τεμάχια 9 300,00 2.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  8.730,00 

 ΦΠΑ 23%  2.007,90 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  10.737,90 

      

 

 
 
     

            ΠΑΚΕΤΟ Γ     

      

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

 

   

   

         

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

1 
Επαγγελματική  ηλεκτρική 

κουζίνα 
τεμάχια 1 2.220,00 2.220,00 

2 
Επαγγελματικός 

αποροφητήρας 
τεμάχια 1 1.000,00 1.000,00 

3 Ψυγείο  τεμάχια 1 1.100,00 1.100,00 

4 Κάδος απορριμμάτων τεμάχια 5 20,00 100,00 

5 Τρόλεϊ σερβιρίσματος τεμάχια 1 200,00 200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.620,00 

 ΦΠΑ 23%  1.062,60 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  5.682,60 

 
 
 

 

 

     



 

Σελίδα 35 από 77 

 
 
 

 

ΠΑΚΕΤΟ Δ 

      

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

   

   

         

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

1 Πλυντήριο πιάτων τεμάχια 1 400,00 400,00 

2 Πλυντήριο - στεγνωτήριο τεμάχια 1 900,00 900,00 

3 Μηχανή  κοπής ψωμιού τεμάχια 1 350,00 350,00 

4 Ηλεκτρική σκούπα τεμάχια 1 400,00 400,00 

5 Ατμοκαθαριστής τεμάχια 1 800,00 800,00 

6 Κουζινομηχανή τεμάχια 1 400,00 400,00 

7 Βραστήρας  τεμάχια 1 70,00 70,00 

8 Λεμονοστύφτης τεμάχια 1 40,00 40,00 

9 Μπλέντερ  τεμάχια 1 60,00 60,00 

10 Πολυκαφετιέρα τεμάχια 1 300,00 300,00 

11 Ηλεκτρική εστία 2 θέσεων τεμάχια 1 70,00 70,00 

12 Μίξερ χειρός τεμάχια 1 70,00 70,00 

13 Τηλεόραση τεμάχια 2 500,00 1.000,00 

14 Μηχάνημα dvd τεμάχια 2 100,00 200,00 

15 CD player τεμάχια 2 150,00 300,00 

16 Φωτογραφική μηχανή τεμάχια 1 170,00 170,00 

17 
Τηλεφωνική συσκευή 

ασύρματη 
τεμάχια 2 70,00 140,00 

18 
Τηλεφωνική συσκευή 

ενσύρματη 
τεμάχια 1 55,00 55,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  5.725,00 

 ΦΠΑ 23%  1.316,75 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  7.041,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

Σελίδα 36 από 77 

 

  ΠΑΚΕΤΟ Ε  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

 

   

   

         

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

1 Μικροφωνική εγκατάσταση τεμάχια 1 250,00 250,00 

2 Βιντεοπροβολέας (projector) τεμάχια 1 700,00 700,00 

3 Οθόνη προβολής τεμάχια 1 130,00 130,00 

4 Μηχανή πλαστικοποίησης τεμάχια 1 110,00 110,00 

5 
Φωτοαντιγραφικό 

ασπρόμαυρο 
τεμάχια 1 1.200,00 1.200,00 

6 Μηχανή σπιράλ τεμάχια 1 155,00 155,00 

7 Αριθμομηχανή  τεμάχια 1 80,00 80,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.625,00 

 ΦΠΑ 23% 603,75 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3.228,75 

 
 
 
 
      

      

 ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ     

      

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

   

   

         

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής τεμάχια 1 750,00 750,00 

2 

Πολυμηχάνημα 

(φαξ,εκτυπωτής και 

φωτοαντιγραφικό) 

τεμάχια 1 300,00 300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.050,00 

 ΦΠΑ 23%  241,50 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  1.291,50 

      

      

      

      

 

 
 
 
     

      



 

Σελίδα 37 από 77 

      

 
ΠΑΚΕΤΟ Ζ 

     

          

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ 

 

 

 

   

   

   

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩ 

1 Καλαθάκι απορριμμάτων τεμάχια 3 50,00 150,00 

2 
Παιχνίδι αυλής 2πλό κέντρο 

δραστηριοτήτων 
τεμάχια 1 1.550,00 1.550,00 

3 
Αμμοδόχος με τραπέζι και 

ομπρέλα 
τεμάχια 2 340,00 680,00 

4 Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι τεμάχια 1 500,00 500,00 

5 Παιχνίδι ελατηρίου λουλούδι τεμάχια 1 580,00 580,00 

6 Παιχνίδι ελατηρίου ζωάκι  τεμάχια 1 500,00 500,00 

7 
Παιχνίδι ελατηρίου 

φορτηγάκι  
τεμάχια 1 600,00 600,00 

8 

Παιχνίδια αυλής 

(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδ

άκια, φόρμες για σχέδια) 

τεμάχια 80 5,00 400,00 

9 Μαξιλαράκια για παγκάκια τεμάχια 4 60,00 240,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.200,00 

 ΦΠΑ 23%  1.196,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  6.396,00 

 

 
 
 
 
 
 
     

      

 ΠΑΚΕΤΟ Η     

 

  

 

        

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ 

ΜΕΓΕΙΡΙΚΗΣ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ) 

 

 

 

   

   

         

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Πιάτα προσωπικού βαθιά τεμάχια 12 1,80 21,60 

2 Πιάτα προσωπικού ρηχά τεμάχια 12 1,80 21,60 

3 Πιάτα προσωπικού φρούτου τεμάχια 12 1,50 18,00 



 

Σελίδα 38 από 77 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4 Ποτήρια νερού τεμάχια 12 2,00 24,00 

5 Ποτήρια νερού νηπίων τεμάχια 80 2,00 160,00 

6 Κούπες τεμάχια 60 1,50 90,00 

7 Φλυτζανάκια καφέ τεμάχια 12 1,50 18,00 

8 Πιάτα νηπίων τεμάχια 80 1,80 144,00 

9 Πιατάκια φρούτου νηπίων τεμάχια 80 1,80 144,00 

10 Φλυτζάνια νηπίων τεμάχια 80 1,50 120,00 

11 Μπώλ τεμάχια 80 2,40 192,00 

12 Μπώλ Αναμίξεως τεμάχια 2 30,00 60,00 

13 Μπωλ με καπάκι τεμάχια 1 30,00 30,00 

14 Αυγοδάρτης τεμάχια 1 10,00 10,00 

15 Σουρωτήρια τεμάχια 1 15,00 15,00 

16 Ταψιά φούρνου τεμάχια 2 50,00 100,00 

17 Σπάτουλες τεμάχια 2 15,00 30,00 

18 
Κουτάλες σερβιρίσματος 

(σετ) 
τεμάχια 1 70,00 70,00 

19 Μαχαίρια τεμάχια 6 7,00 42,00 

20 Σετ μαχαιριπήρουνα τεμάχια 1 70,00 70,00 

21 Μπρίκια τεμάχια 2 5,00 10,00 

22 Ζυγαριά κουζίνας τεμάχια 1 60,00 60,00 

23 Τηγάνια  τεμάχια 2 45,00 90,00 

24 Κατσαρόλες τεμάχια 2 80,00 160,00 

25 Μαρμίτες τεμάχια 2 180,00 360,00 

26 Γαλατιέρα τεμάχια 1 30,00 30,00 

27 Ανοιχτήρι κονσέρβας τεμάχια 1 15,00 15,00 

28 Τσιμπίδα Ανοξείδωτη τεμάχια 1 4,00 4,00 

29 Κουτάλες Ανοξείδωτες τεμάχια 5 5,00 25,00 

30 Κουτάλες Ξύλινες τεμάχια 5 2,00 10,00 

31 Τρίφτης Ανοξείδωτος τεμάχια 1 6,00 6,00 

32 Δίσκοι σερβιρισματος τεμάχια 2 20,00 40,00 

33 Πιατέλες Ανοξείδωτες τεμάχια 3 15,00 45,00 

34 Κουταλοθήκες τεμάχια 2 12,00 24,00 

35 Κουταλοπίρουνα Μεγάλα τεμάχια 24 1,40 33,60 

36  Κουταλοπίρουνα Μικρά τεμάχια 80 1,00 80,00 

37 Μαχαίρια Ψωμιού - Κρέατος τεμάχια 2 15,00 30,00 

38 Μαχαίρια Μικρά τεμάχια 5 4,00 20,00 

39 Σαλατιέρα γυάλινη τεμάχια 2 5,00 10,00 

40 Επιφάνειες κοπής τεμάχια 2 15,00 30,00 

41 Κανάτες τεμάχια 4 4,00 16,00 

42 Σιδερώστρα τεμάχια 1 30,00 30,00 



 

Σελίδα 39 από 77 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

43 Λεκάνες πλαστικές τεμάχια 2 10,00 20,00 

44 Σκάλα αλουμινίου τεμάχια 1 100,00 100,00 

45 Απλώστρα τεμάχια 1 15,00 15,00 

46 Καλάθι απλύτων τεμάχια 1 15,00 15,00 

47 
Κάδος απορριμάτων με 

πεντάλ 
τεμάχια 7 15,00 105,00 

48 Πιγκάλ τουαλέτας τεμάχια 7 10,00 70,00 

49 Καρότσι σφουγγαρίστρας τεμάχια 1 100,00 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:  2.933,80 € 

 ΦΠΑ 23%  674,77 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)  3.608,57 € 
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ΠΑΚΕΤΟ Α΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
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ή 
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1 

Καρεκλάκια παιδικά 

Κατασκευασμένο ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. 

με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο 

σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα 

γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες  ορθογωνικής διατομής  3,5Χ 2 εκ. 

για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα συνδέεται με το σκελετό με τρεις 

μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα και 

δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα 

είναι στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα 

άκρα της καρέκλας. Η πλάτη θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο 

μορσαριστούς πήχεις :ο κάτω θα είναι 3,5Χ2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση 

από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7Χ2 εκ. 

πάχος και θα έχει απόσταση από τον κάτω πήχη 8,5 εκ.  Στο καρεκλάκι δεν θα 

υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή 

του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές : 32Χ33Χ57 εκ.  

Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος : 32Χ30 εκ. Ύψος καθίσματος : 30 εκ. 

ΝΑΙ 

  

2 

Τραπέζια ορθογώνια 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν 

τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από 

συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι 

να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. 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 μετακίνησή 

του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120Χ65Χ56 εκ. ύψος. Τεμ 4 (χρώματος 2 λαχανί, 1 

φούξια και  1 μπλε). 80x80x56 εκ. ύψος. Τεμ 6 (χρώματος 2 λαχανί, 2 φούξια 

και 2 μπλε). 

ΝΑΙ 

  

3 

Ραφιέρα  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Είναι 

βαμμένο με ζωηρά χρώματα (φούξια και λαχανί).  Περιλαμβάνει δύο ράφια και 

κάτω ένα ντουλάπι και να φέρουν στο πάνω μέρος κεκλιμένη σκεπούλα.  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: 51Χ41Χ190 εκ. με ντουλάπι κάτω  

α) σκελετός και τα ράφια σε φυσικό χρώμα ξύλου με πλάτη σε λαχανί χρώμα, 

φούξια ντουλάπι κάτω και πόμολο σε σχήμα π.χ. λουλούδι λαχανί. 

β) σκελετός και τα ράφια σε φυσικό χρώμα ξύλου με πλάτη σε λαχανί χρώμα. 

ΝΑΙ 
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4 

Ραφιέρα χαρτονοθήκη 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές (λαχανί ή φούξια 

ή μπλέ) λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει 14 ράφια στο φυσικό χρώμα του ξύλου για 

χαρτόνια. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 75Χ52Χ201 εκ. 

ΝΑΙ 

  

5 

Παγκάκια  

Παγκάκια με πλάτη, κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση 

οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η πλάτη Θα αποτελείται 

από ένα κορσαριστό πήχει 3,5χ2,5 εκ. πάχος και απόσταση από το κάθισμα 25 

εκ. περίπου. 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.  

Το παγκάκι να φέρει και μαξιλάρι επενδυμένο με αποσπώμενο για πλύση 

ύφασμα άριστης ποιότητας και αντοχής  σε χρώματα λαχανί, φούξια και μπλέ.. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 150Χ40Χ40 εκ.  

ΝΑΙ 

  

 

 

6 

Κρεμάστρες τοίχου 

Κατασκευασμένες από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια θα 

είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Θα είναι 

βαμμένες με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα 

κρεμαστάρια είναι διπλά κατ ελάχιστο τεμάχια 9 σε απόσταση μεταξύ τους 

τουλάχιστον 15 εκ., μεταλλικά απεριόριστης αντοχής. Να υπάρχει θήκη για τη 

φωτογραφία του νηπίου. 

ΝΑΙ 

  

7 
Καλόγερος 

Καλόγερος ρούχων 10 θέσεων κατ΄ ελάχιστο, μεταλλικός ή ξύλινος, με 180 εκ 

ύψος. 
ΝΑΙ 

  

8 

Κυψέλη  18 θέσεων 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον. Να είναι σταθερή, να έχει 18 θέσεις και στο πλάϊνο μέρος  

να φέρει 3 διπλά κρεμαστάρια για τα τσαντάκια των νηπίων. Κάθε θέση να έχει 

ξύλινο διακριτικό σήμα (ζωάκι, αντικείμενο κ.λ.π) για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο 

τη θέση του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 131Χ38Χ104 εκ. ύψος.(Διαμόρφωση οριζόντια 3 σειρές 

x 6 κυψέλες). 

ΝΑΙ 

  

9 

Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους 

χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Να έχει 30 ατομικά συρτάρια  για την 

αποθήκευση των εργασιών των νηπίων  τα οποία είναι διακοσμημένα με 

κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Τα 

συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το 

συρτάρι του). Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – 

μπακλαβωτά μόρσα  από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Επίσης να 

έχει 3 κυλιόμενα συρτάρια στο κάτω μέρος με παιδικές παραστάσης (π.χ. ζωάκια 

κλπ). 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: 154Χ41Χ112 εκ. ύψος. 

ΝΑΙ 

  

10 

Ντουλάπα  δίφυλλη 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστό.  Να φέρει διπλό 

κυματιστό ντουλάπι χρώμα (λαχανί – μπλε) και στο εσωτερικό του πέντε ράφια. 

Τα ντουλάπια αντί για πόμολο να φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη 

με π.χ. λουλούδι, χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα 

ακριβείας.  

Τα πλαϊνά έχουν καμπυλωτό τελείωμα. 

 Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και 

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον.  

ΝΑΙ 
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Διαστάσεις : 100Χ41Χ190 εκ. ύψος. 

11 

Τραπέζι μεγάλο κουζίνας 

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι 

κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 150Χ80εκ 

ΝΑΙ 

  

12 

Καρέκλες κουζίνας 

Θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα 

έχει ανατομική πλάτη  και στο κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο με 

αποσπώμενο για πλύση ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

ΝΑΙ 

  

13 

Καναπές στρώμα 

Κατασκευασμένα από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένα με 

αποσπώμενο για πλύση ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που 

θα επιλέξετε. Τα καθίσματά τους να αποτελούνται από τρία στρωματάκια τα 

οποία ανοίγουν.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: καναπές: 120χ46χ40 εκ.   

ΝΑΙ 

  

14 

Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, σταθερό χωρίς ροδάκια. Είναι 

διπλής όψης και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 νήπια. Το μοντάρισμά 

τους γίνεται με οδοντωτά μπακλαβωτά μόρσα για απεριόριστη αντοχή. Το 

καβαλέτο φέρει και στις δύο όψεις πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο πιάνεται 

με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Επίσης φέρει στην κάθε πλευρά του 6 

χρωματιστά κυπελάκια για τα χρώματα, σφηνωμένα στο ξύλο. Όλα τα άκρα 

είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 60χ135 εκ. ύψος. 

ΝΑΙ 

  

15 

Παιχνιδοθήκη  6 κουτιά   

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον. Να περιλαμβάνει 6 jumbo πλαστικά  παιχνιδόκουτα. Να 

είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα 

παιχνιδόκουτα να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και 

απεριόριστης αντοχής. Το έπιπλο να φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την 

εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα να είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Διαστάσεις κουτιού: 31*43*30 εκ. βάθος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 104Χ47Χ77 εκ. ύψος. 

ΝΑΙ 

  

16 

Σύστημα ψυχοκινητικής 

Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεμαχίων που θα αποτελείται από διάφορα 

γεωμετρικά σχήματα και χρώματα τελείως ακίνδυνα και ελαφριά. Όλα τα 

κομμάτια να είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για 

να μην χάνει την φόρμα του. Η επένδυσή τους να γίνεται με υφάσματα ή 

ναϋλόπανα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα καλύμματα να βγαίνουν και 

να πλένονται εύκολα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:30χ60χ60 (2τεμάχια),30χ30χ120 

(1 τεμάχιο), 60χ60χ30(2 τεμάχια) και 60χ120χ5 (2 τεμάχια) 

ΝΑΙ 

  

17 

Γωνιές ζωγραφικής 

Η γωνιά ζωγραφικής θα περιλαμβάνει: 

1)Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. 

Είναι διπλής όψης και μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 νήπια. 

Περιλαμβάνει 7 ξύλινα συρτάρια για την αποθήκευση υλικού. Τα συρτάρια είναι 

διακοσμημένα με την παλέτα των χρωμάτων, χαραγμένη σε ηλεκτρονικό 

μηχάνημα ακριβείας και βαμμένη με ζωηρά χρώματα. Το μοντάρισμά τους 

γίνεται με οδοντωτά μπακλαβωτά μόρσα για απεριόριστη αντοχή. Το καβαλέτο 

φέρει και στις δύο όψεις πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο πιάνεται με 

μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Επίσης φέρει στην κάθε πλευρά του 11 

ΝΑΙ 
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κυπελάκια για τα χρώματα σφηνωμένα στο ξύλο. Έχει τέσσερις ενισχυμένες 

ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα 

είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 115Χ46Χ136 εκ. ύψος. 

2) Σειρά από είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, υλικά για διάφορες κατασκευές 

σε διάφορα μεγέθη και χρώματα και ποιότητα κατ΄ επιλογή. Να περιλαμβάνει 10 

τεμάχια από κάθε είδος όπως ρολό χαρτί ζωγραφικής διαστάσεων 0,50χ25 

μέτρα., σετ ξυλομπογιές, σετ μαρκαδόρους, σετ κηρομπογιές, σετ πλαστελίνες, 

σετ τέμπερες, σετ πινέλα κλπ 

18 

Γωνιές συζήτησης  

Κάθε γωνία να αποτελείται από 2 καναπεδάκια, 1 τραπεζάκι γωνιακό σύνδεσης 

και 1 τετράγωνο σοφρά. Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 

με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο κάθε 

καναπές να φέρει κυλιόμενο συρτάρι και να έχει μαξιλάρια με αποσπώμενο για 

πλύση ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα (λαχανί, φούξια και 

μπλέ). Ο σοφράς να είναι χρωματιστός (λαχανί). Όλα τα άκρα να είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: καναπές 120χ50χ67 εκ., τραπεζάκι γωνιακό σύνδεσης 

62χ50χ36 εκ. και τετράγωνος σοφράς 80χ80χ32 εκ.  

ΝΑΙ 
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Πολύχρωμα κουκλόσπιτα  

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Να 

περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας με μάτια, φούρνο, απορροφητήρα, 

νεροχύτη με βρυσάκι, ψυγείο, πλυντήριο, ραφάκια σε όλες τις γωνίες, παράθυρα 

με κορνίζα και κουρτίνα, καθώς και κεκλιμένο ράφι για χρήση μανάβικου ή 

super market. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις: 145χ130χ135 εκ. ύψος  

ΝΑΙ 

  

20 

Είδη εξοπλισμού για παιδαγωγικές γωνιές(κουζινάκια, εργαλεία μανάβη, 

κομμωτηρίου κλπ) 

 

Το κάθε σετ από 3 τουλάχιστον φορές. 

 

Σετ κατσαρόλες με κουτάλες 

Σετ από κατσαρολικά κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής 

ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, που θα περιλαμβάνει είδη όπως 

τηγάνι, χύτρα, κουτάλες, σουρωτήρι, κατσαρόλες κλπ. 

Σερβίτσιο φαγητού 

Σερβίτσιο φαγητού κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας 

σε διάφορα μεγέθη και χρώματα που θα περιλαμβάνει είδη όπως πιάτα. Ποτήρια, 

κουτάλια κ.λ.π. 

Σερβίτσιο καφέ 

Σερβίτσιο καφέ κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε 

διάφορα μεγέθη και χρώματα. που θα περιλαμβάνει είδη όπως κανάτες., 

φλιτζάνες. κουταλάκια κ.λ.π.  

Σετ πρωινού 

Σετ πρωινού κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας σε 

διάφορα μεγέθη και  χρώματα. που θα περιλαμβάνει είδη όπως καφετιέρα. 

φρυγανιέρα και λεμονοστύφτη  

Πλήρες σετ ζαχαροπλαστικής 

Πλήρες σετ ζαχαροπλαστικής κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής 

ποιότητας σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. που περιλαμβάνει είδη όπως μίξερ 

με εξαρτήματα. μπολ κ.λ.π,  

Ζυγαριά 

Ζυγαριά κατασκευασμένη από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με 

διάφορα χρώματα. Περιλαμβάνει ευανάγνωστα νούμερα για τη μέτρηση 

Ταμειακή μηχανή  

Ταμειακή μηχανή. κατασκευασμένη από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας 

με. διάφορα χρώματα. που θα περιλαμβάνει συρτάρι για τα χρήματα και 

ευανάγνωστα νούμερα για τη μέτρηση. 

Σετ καφάσια ξύλινα με φρούτα μεγάλο και μεσαίο 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων για το μεγάλο 30χ20χ10 εκ. και για το 

μεσαίο 22Χ20Χ10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξυάς, 
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λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου που θα περιλαμβάνει διάφορα 

φρούτα από πλαστικό υψηλής ποιότητας 

Σετ καφάσι ξύλινα με λαχανικά μεγάλο και μεσαίο 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων για μεγάλο 30χ20χ10 εκ. και για μεσαίο 

22Χ20Χ10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένο 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου που θα περιλαμβάνει διάφορα λαχανικάα από 

πλαστικό υψηλής ποιότητας 

Σετ από είδη αρτοποιείου  

Πλήρες σετ από είδη αρτοποιείου κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό 

υψηλής ποιότητας σε διάφορα χρώματα που θα περιλαμβάνει διάφορα είδη όπως 

καρβέλι, κρουασάν, μπισκότα κλπ 

Σετ από είδη κομμωτηρίου  

Πλήρες σετ από είδη κομμωτηρίου κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό 

υψηλής ποιότητας σε διάφορα χρώματα που θα περιλαμβάνει διάφορα είδη όπως 

Πιστολάκια, χτένες, μανό, καθρεφτάκια, κοκαλάκια, κλαμεράκια, λαστιχάκια για 

μαλλιά κλπ 

Εργαλεία μαραγκού 

Σετ εργαλείων κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με 

διάφορα χρώματα που θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά από εργαλεία μαραγκού 

(σφυριά, αλφάδι, τανάλια, πένσα, κατσαβίδια πριόνι κλπ). 

Σετ βαλιτσάκι γιατρού 

Σετ εργαλείων κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με 

διάφορα χρώματα που θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά από ιατρικά εργαλεία 

(στηθοσκόπιο, ψαλίδια, γάζες, ενέσεις, θερμόμετρο, τσιμπίδες λαβίδες κλπ). 
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Πολυσύνθετο εργαστήριο 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία 

χρωματιστά. Έχει τρεις όψεις και κάθε όψη αποτελεί ξεχωριστή γωνιά: 

κουκλοθέατρο με δύο οθόνες, μανάβικο και ταχυδρομείο. Πάνω σε κάθε όψη 

(γωνιά) υπάρχει η επιγραφή της (χαραγμένη σε ηλεκτρονικό μηχάνημα 

ακριβείας). Οι δύο πλαϊνές είναι οβάλ και η μπροστινή είναι τριγωνική. Πάνω 

από την επιγραφή «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ» (στη μπροστινή πλευρά) υπάρχει 

χαραγμένος κλόουν, βαμμένος με ζωηρά χρώματα. Η είσοδος είναι στο πίσω 

μέρος της πολυγονίας. Το μανάβικο φέρει τέντα και το κουκλοθέατρο 

κουρτινάκια.   

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:130Χ75Χ165 εκ. ύψος. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας ανάρτησης 

Σετ πίνακας ανάρτησης εργασιών που θα αποτελείται από: 1 τεμ 

παραλληλόγραμμο, 2 τεμ. ριγωνικά.. Το πλαίσιό τους να είναι κατασκευασμένο 

από συνθετικό ξύλο Μ..D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστό. Οι πλευρές τους να 

είναι χρωματιστές. Το ταμπλό τους να είναι από ινσουλάιτ (πίνακας ανάρτησης 

εργασιών). Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: παραλληλόγραμμο 80*160 εκ. και τρίγωνο 80Χ70  εκ. 

ύψος. 
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Φαρμακείο 

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει 

χαραγμένο σταυρό πίσω από τον οποίο έχει πλέξι γκλας διάφανο. Τα χρώματα 

και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ23Χ61 εκ. 
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Κλειδοθήκη 

Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία 

χρωματιστά. Έχει σχήμα σπιτιού με σκεπούλα. Έχει 12 μεταλλικά γαντζάκια για 

το κρέμασμα των κλειδιών, πάνω από το καθένα έχει χαραγμένη ετικετοθήκη για 

αυτοκόλλητη ετικέτα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι 

μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 35Χ45 εκ. ύψος. 
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Χαρτονοθήκη  κυλιόμενη 

Α) Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Να φέρει 5 συρτάρια 

χρωματιστά και 3 ντουλάπια στο πάνω μέρος χρωματιστά. τα οποία θα είναι 

διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα 

ακριβείας. Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά 

μόρσα  από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή.  Τα ντουλάπια αντί για 

πόμολο να φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με π.χ. λουλούδι, 

χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 110Χ70Χ122 εκ. ύψος. 
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 Βαγονέτο ζωγραφικής  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία 

χρωματιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, 

πινέλα κλπ. Περιλαμβάνει 12 κυπελάκια τέμπερας σε ειδικές θέσεις -

σφηνώματα. Τα δύο πλαϊνά του και τα τελειώματα στο επάνω μέρος έχουν 

κυματιστές άκρες. Το τρόλεϊ φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 

μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα 

και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 

είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 79Χ50Χ65 εκ. ύψος. 
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Τρόλεϊ με εξοπλισμό ψυχοκινητικής 4οροφο 

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό 

προς το περιβάλλον. Έχει ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθμικής 

και ψυχοκινητικής. Φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 

μετακίνησή του.  Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 98Χ69Χ107 εκ. ύψος. 

Περιλαμβάνει   εξοπλισμό:  4 μπάρες ισορροπίας, 4 μπάλες ρυθμικής, 4 

στεφάνια 35 εκ., 4 στεφάνια 65 εκ., 4 ράβδους 35 εκ., 4 ράβδους 70 εκ., 8 

τούβλα στήριξης, 8 μισά τούβλα στήριξης,4 κρίκους,4 σχοινάκια, 4 σχοινάκια 

διαδρομών, 4 τουβλάκια διαδρομών, 4 κορίνες ξύλινες, 4 σακουλάκια 

ισορροπίας, σετ 6 ζευγάρια πατούσες και παλάμες από ανθεκτικό εύκαμπτο 

αντιολισθητικό πλαστικό υλικό, καθώς επίσης και συνδετικά (σετ 24). 
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Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωμένο  

Κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Εσωτερικά περιλαμβάνει 

κουζίνα με μάτια και φούρνο, αποροφητήρα, ψυγείο με καταψύκτη, νεροχύτη 

διπλό, ράφια και παράθυρα . 

Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. 

Όλα του τα άκρα και τα τελειώματα της γωνιάς είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι 

μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ26Χ38 εκ. 
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Κουκλοθέατρο - κούκλες  

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση (να 

φέρει παραστάσεις από ζωάκια, συννεφάκια, ήλιο κλπ) . Στο μπροστινό μέρος το 

οποίο είναι κυματιστό, έχει χαραγμένο τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ», 

χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά 

χρώματα. Επιδαπέδιο με σταθερή βάση. 

Όλα του 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:85Χ50Χ120 εκ. ύψος. 

8 Σετ από 10 κούκλες το κάθε σετ για κουκλοθέατρο, κατασκευασμένες από 

ύφασμα και ανθεκτικό πλαστικό με φιγούρες διαφόρων επαγγελμάτων, ζώων κτλ 
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Ξύλινο σούπερ μάρκετ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς , 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο 

πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων. Στο 

πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και 

διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του 

ΝΑΙ 

  



 

Σελίδα 46 από 77 

A/A Προδιαγραφές εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτ

ή 

Παραπομπή 

είναι επενδυμένη με φορμάικα σε διάφορα χρώματα. 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. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ. ύψος. 
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Παιδικά οχήματα 

Διάφορα παιδικά οχήματα με τιμόνι (χωρίς πεντάλ, τύπου περπατούρας) από 

πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων (για αγόρια και κορίτσια) , 

μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης 

αντοχής και αθραυστα. 

Ενδεικτικών διαστάσεων: μήκους 70 εκ.  
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Κουβάς γίγας με 30 οχήματα (παιχνίδι) 

Περιλαμβάνει κατ ελάχιστον 5 οχήματα εργασιών (14)cm,3 χωματουργικά με 

καρότσα 30cm,ένα τρένο αμάξι 45cm, 2 σκαθάρι τζίπ 14cm, 4 βάρκες 14cm, 4 

οχήματα chubbies 10cm,2 καρότσες για οχήματα,4 αεροπλάνα-ελικόπτερα 

10cm,1 τρενάκι chubby 32cm,και είναι αθραυστα, μαλακά και δεν βγαίνουν οι 

ρόδες. Είναι κατασκευασμένα απο πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία 

χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, 

μεγάλης αντοχής και άθραυστα. 
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Σφηνώματα-κατασκευές 

Αποτελούνται από πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης 

αντοχής, άθραυστα και εύκαμπτα. Το κάθε σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 90 

τεμάχιων διαφόρων διαστάσεων και σχημάτων. 
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Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές 

λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη 

βρύση, ψυγείο, ραφάκια – πιατοθήκη. 

Όλα του 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: 68Χ36Χ100 εκ. ύψος. 

ΝΑΙ 

  

35 
Ποικιλίες τροφών πλαστικές για κουζίνα 

Κατασκευασμένες από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με. διάφορα 

χρώματα, πιστές αντιγραφές τροφών. 
ΝΑΙ 

  

36 

Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων 

Περιλαμβάνει CD με ήχους και κάρτες πλαστικοποιημένες που αντιστοιχούν 

στον εκάστοτε ήχο. Οι ήχοι μπορεί να αναφέρονται σε φωνές ζώων, σε μουσικά 

όργανα κλπ. 

ΝΑΙ 

  

37 

Παιχνίδια με κάρτες αναγνώρισης  

Κάρτες πλαστικοποιημένες με φωτογραφίες που απευθύνονται σε 

συναισθήματα, αντικείμενα, αλληλουχίες παραγωγής τροφίμων ή αίσθησης του 

χρόνου και καλής συμπεριφοράς. 

ΝΑΙ 

  

38 
Μουσικοκινητική για παιδιά 

Αποτελείται από σετ τουλάχιστον από 2 βιβλία-8 cd  που αναπτύσσουν την 

μουσικοκινητική στα παιδιά. 
ΝΑΙ 

  

39 

Παιχνίδια συντονισμού 

Κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένα στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου, σε διάφορα χρώματα και σχήματα. Σκοπός είναι το παιδί να 

αναπτύξει την ικανότητα συγκέντρωσης, παρατηρητικότητας  και 

δημιουργικότητας μέσα από την ικανοποίηση της επίλυσης του προβλήματος 

μόλις ταιριάξει τα κομμάτια, ανάπτυξη ικανότητας συντονισμού ματιού-χεριού,   

ΝΑΙ 

  

40 

Σίδερο  

 Κατασκευασμένο από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σε 

διάφορα χρώματα. Μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα 

παιδιά. 

 

  

41 
Σιδερώστρα  

Κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό 
ΝΑΙ 
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προς το περιβάλλον. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. με επένδυση οξιάς και επενδυμένο με ύφασμα. Ρυθμίζεται σε τρία 

διαφορετικά ύψη. Συνοδεύεται από σίδερο, επίσης κατασκευασμένο από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα νήπια.  

42 

Κατασκευές (dedalo,σχήματα κλπ) 

Αποτελείται από σετ των 100 τεμαχίων από πλαστικό υψηλής ποιότητας και 

αντοχής σε διάφορα χρώματα και σχήματα. Μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά. 

ΝΑΙ 

  

43 

Φορτηγά 

Διάφορα παιδικά οχήματα (φορτηγό, εκσκαφέας, μπουλτόζα, jcb κλπ) από 

πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης αντοχής και αθραυστα. 

Ελάχιστον διαστάσεων 40εκ.  

ΝΑΙ 

  

44 

Μπασκέτα μεγάλη 

Κατασκευασμένη από ανθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με διάφορα 

χρώματα, ρυθμιζόμενη σε πέντε διαφορετικά ύψη ανάλογα με τους παίκτες. 

Σημειώνει το σκόρ με 2 ειδικούς δείκτες. 

Μαζεύει, αποθηκεύεται και μετακινείται με τις ρόδες που έχει. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:74χ81χ260 

ΝΑΙ 

  

45 

Ξύλινη καλύβα 

Κατασκευασμένη από υλικό ανθεντικό υψηλής ποιότητας , με τραπέζι και 

παγκάκια 4 θέσεων, παράθυρα, πόρτα και την δημιουργία πλαστικού φράχτη 

εξωτερικού χώρου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:καλύβα 162χ165χ157 εκ. και φράχτης 12 τεμαχίων με 

διαστάσεις ανά τεμάχιο 80χ6χ56εκ ύψος . 

ΝΑΙ 

  

46 

Βάση σταντ για κούκλες κουκλοθέατρου 
Βάση σταντ για κούκλες κουκλοθέατρου 16 θέσεων κατασκευασμένη από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή 

σε σχήμα πχ δέντρου ή κάκτου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικό ύψος σταντ : 110 εκ.  

ΝΑΙ 

  

47 

Τρόλεϊ δραματοποίησης 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστή διακόσμηση. 

Περιλαμβάνει καθρέφτη ασφαλείας  σε σχήμα οβάλ στη μία πλευρά και 

κρεμάστρες στην άλλη, μπαούλο για την αποθήκευση των υλικών και βέργα για 

το κρέμασμα των ρούχων στο επάνω μέρος. Το κάτω μέρος της κατασκευής (και 

στις δύο πλευρές) είναι διακοσμημένο με διάφορες παραστάσεις, χαραγμένες σε 

ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο 

για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.  

Όλα του τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 93Χ57Χ127 εκ. ύψος 

ΝΑΙ 

  

48 

Πινακάκια εργασιών 

Να έχουν σχήμα παραλληλόγραμμο. Το πλαίσιό τους να είναι κατασκευασμένο 

από ξύλο MDF, φουρνιστής οξυάς και το ταμπλό από ινσουλάιτ, επενδυμένο με 

τσόχα για την ανάρτηση εργασιών. Οι πλευρές του να είναι χρωματιστές και 

διακοσμιμένο με παιδικές παραστάσεις. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Μπορούν να 

τοποθετηθούν με οποιαδήποτε διάταξη.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: παραλληλόγραμμο :150Χ120 εκ.  

ΝΑΙ 

  

49 

Διακοσμητικές παραστάσεις 

Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα 

θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι 

βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 395χ100, 300χ150. 

Η μία διακοσμητική παράσταση (π.χ. μελισσάκια, ουράνιο τόξο) να φέρει 

χαραγμένο τον τίτλο του νηπιαγωγείου σε ενδεικτικές διαστάσεις 100χ100εκ. 

ΝΑΙ 

  

50 
Διάφορα πάζλ 

Πάζλ κατασκευασμένο από ξύλο 5 επιπέδων, στα οποία το κάθε επίπεδο ΝΑΙ   
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απεικονίζει ένα επίπεδο για το τελική εξέλιξη με θέματα από την καθημερινή 

ζωή. Κατ΄ ελάχιστο 45 τεμαχίων και διαστάσεων 20χ30εκ. 

51 
Αναστημόμετρα 

Από ξύλο με παιδικά σχέδια (λουλουδάκι, αλογάκι, βαρκούλα, γοργόνα κλπ) ΝΑΙ   

52 
Ρολόι τοίχου 

Ξύλινο με παιδικά σχέδια (κόκορα ή ήλιου ή μίκι ή μίνι ) με ζωηρά χρώματα  ΝΑΙ   

53 
Διακοσμητικές γιρλάντες 

Από ύφασμα άριστης ποιότητας, με σχέδια διάφορων λουλουδιών μήκους 175 

έως 180 εκ. Μαργαρίτες, τριαντάφυλλα, χιονολούλουδα σημαιάκια κλπ 
ΝΑΙ 

  

54 
Αυτοκόλλητα τοίχου 

Σε διάφορα σχέδια παιδικά για δημιουργία διάφορων μοτίβων: κιβωτός, λιβάδι, 

κήπος, δάσος, δέντρα κλπ. 
ΝΑΙ 

  

55 
Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου 

Διακοσμητικές αυτοκόλλητες ταινίες με ζωηρά χρώματα και διάφορα θέματα.  

Σε ρολό 5 μέτρων. 
ΝΑΙ 

  

56 
Καθρέφτες  

Ασφαλείας, σε διάφορα σχέδια και χρώματα και διάφορες διαστάσεις από 

συνθετικό ξύλο 
ΝΑΙ 

  

57 
Προστατευτικά μπρίζας 

Πλαστικά σε σετ 8 τμχ. ΝΑΙ   

58 

Χαλάκι δραστηριοτήτων 

Με διάφορες δραστηριότητες ενδεικτικές διαστάσεις τουλάχιστον 

140χ200εκ.(αυτοκινητόδρομος, κυκλοφοριακής αγωγής, κουτσό κλπ.) με έντονα 

χρώματα. 

ΝΑΙ 
  

59 
Πάνινα ζωάκια  

Με διάφορες δραστηριότητες και διάφορες μορφές ζώων (φάρμας, ζωολογικού 

κήπου, θαλάσσης, ζούγκλας, δάσους κλπ) 
ΝΑΙ 

  

60 

Προστατευτικά γωνιών τοίχων 

Ειδικές προστατευτικές γωνίες από αφρώδες υλικό ειδικό πιστοποιημένο υλικό 

E.V.A, αδιάβροχο, βραδύκαυστο, ηχομονωτικό και αντιβακτηριδιακά σε 6 

ζωηρά χρώματα για κάλυψη γωνιών τοίχων. Εφαρμόζουν σε  ύψος 150 εκ. 

ΝΑΙ 
  

61 
Κόλλα για προστατευτικά 

Κόλλα για τις προστατευτικές γωνίες. Ειδική κόλλα για τις προστατευτικές 

γωνίες σε συσκευασία 2,5 κιλών 
ΝΑΙ 

  

62 

Γωνία μουσικής με μουσικά όργανα  

Να περιλαμβάνει εταζέρα μουσικής γωνίας με 20 μουσικά όργανα. 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες 

σχήματος μουσικής νότας. Να αναγράφεται στο πάνω μέρος ‘’ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΓΩΝΙΑ΄΄ με κόκκινο χρώμα. Έχει ειδικές θέσεις-γαντσάκια για την τοποθέτηση 

μουσικών οργάνων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον.  

Το σετ των μουσικών οργάνων να περιλαμβάνει: 1 μεταλλόφωνο, 1 κιθάρα, 1 

τύμπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 ταμπουρίνο, 1 ζεύγος μαράκες ξύλινες, 1 φλογέρα, 1 

ξύστρα ξύλινη, 1 μουσικό κρόταλο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρμόνικα, 2 καστανιέτες με 

λαβή, 1 ζευγος κουδουνάκια αστραγάλου, 1 ζεύγος κύβδαλα δαχτύλων, 1 

κύβδαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα, 1 λαβή με κουδουνάκια.   

Ενδεικτικές διαστάσεις: 81x16x75 εκ.  

ΝΑΙ 

  

63 
Αλεξίπτωτο με 12 λαβές 

Αλεξίπτωτο με 12 λαβές, ανθεκτικό, αδιάβροχο πανί χρωματιστό με 12 

ελαστικές λαβές  
ΝΑΙ 

  

64 

Γραφείο μεγάλο (διεύθυνσης) 

H επιφάνεια των γραφείων  είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής 

laminate πάχους 30mm με  porst – forming τελειώματα. 

Ξύλινη κατασκευή με πλαινά από υψηλής αντοχής laminate πάχους 25mm . 

Τα πόδια συνδέονται μεταξύ τους με μπάρα καλωδίωσης η οποία είναι 

ρυθμιζόμενη και λειτουργεί ως κανάλι καλωδίωσης. 

Μετώπη: (Ποδιά) Κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 

χιλ.  

Γωνία: Κατασκευασμένη από ΜDF λακαριστό χρώματος κατ΄επιλογή. Η 

κατασκευή  της είναι ημικυκλική.  

ΝΑΙ 
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Συρταριέρα: Τα συρτάρια κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό  που πληρεί τις 

κοινοτικές προδιαγραφές περί αντοχής υλικών. Η κίνηση των συρταρίων γίνεται 

μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Το πάχος της μετώπης 

του συρταριού είναι 18mm. Οι συρταριέρες φέρουν όλες κλειδαριά ασφαλείας. 

To πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει μολυβοθήκη ενσωματωμένη στο 

εσωτερικό του κασώματος. Ο τύπος της συρταριέρας δύναται να είναι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑ

ΣΗ 

 

Τροχήλατη 4 

Σ 

42Χ53Χ60

Η 

 

 

Λοιπά στοιχεία: H συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) 

γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την 

εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 160*80*72 εκ. 

65 

Γραφείο μικρό (νηπιαγωγών) 

Ενδεικτικές διαστάσεις:140χ80χ72 εκ. με σταθερή συρταριέρα (3 συρτάρια και 1 

μικρό μολυβοθήκης) 
ΝΑΙ 

  

66 

Γραφείο υπολογιστή 

H επιφάνεια των γραφείων  είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate 

πάχους  τουλάχιστον 30mm με  porst – forming τελειώματα. 

Συρόμενο ράφι για το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τρία 

συρτάρια το ένα να έχει κλειδαριά,  θέση για την μονάδα του Η/Υ και θέση για 

τον εκτυπωτή. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:120χ60χ72 εκ. ύψος . 

ΝΑΙ 

  

67 
Προέκταση γραφείου 

Ενδεικτικές διαστάσεις:120χ60χ72 ΝΑΙ   

68 

Συρτατιέρα 

Σταθερή συρταριέρα ξύλινη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Να έχει δύο 

ντουλάπια και τρία συρτάρια στην μέση. Τα συρτάρια κατασκευάζονται από το 

ίδιο υλικό  που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί αντοχής υλικών. Η 

κίνηση των συρταρίων γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς 

κύλισης. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18mm. Οι συρταριέρες 

φέρουν όλες κλειδαριά ασφαλείας.   

Ενδεικτικές διαστάσεις: 120*46*64εκ. 

ΝΑΙ 

  

69 

Εταζέρα τοίχου 

Κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους 25mm επενδυμένη με μελανίνη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου. Φέρει δύο πόρτες από μελανίνη πάχους 18mm ενώ το 

περιμετρικό περιθώριο είναι PVC πάχους 3mm. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 0,80x0,80 

ΝΑΙ 

  

70 

Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βιβλιοθηκών είναι ίδια 

με του γραφείου διεύθυνσης. Όλα τα στοιχεία του κυρίως σκελετού συνδέονται 

μεταξύ τους με φυράμια. Συγκεκριμένα οι προδιαγραφές των ερμαρίων 

βιβλιοθηκών και τα υλικά έχουν ως εξής: 

Η Βάση (Κάσωμα) των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 

επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. H βάση στο σημείο επαφής με το 

έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα του 

κασώματος είναι σε φυσικό χρώμα ξύλου. Tα πλαϊνά φέρουν κατά μήκος των 

εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών. 

Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από laminate πάχους 18χιλ οι οποίες φέρουν 

καλαίσθητα εργονομικά πόμολα και μεντεσέδες άριστης ποιότητας και αντοχής. 

Περιμετρικά είναι τοποθετημένο film PVC. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης δύναται 

επίσης να είναι κρυστάλλινες  

Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από laminate πάχους 30χιλ με  porst – 

forming τελειώματα. 

Ράφια: Μελαμίνης πάχους 25 χιλ. 

Λοιπά στοιχεία σειράς  

Σε κάθε ερμάριο Υ 73 cm να υπάρχει προσαρμοσμένη κλειδαριά.  

 Οι ψηλές βιβλιοθήκες Υ200cm δύναται να κατασκευαστούν α)  από 2 

τεμάχια ανεξάρτητα, ενός ερμαρίου Y 73cm περίπου και ενός Υ133cm 

ΝΑΙ 
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περίπου και β) από ενιαίο κάσωμα ύψους Υ201mm. 

 Τα κασώματα των βιβλιοθηκών παίρνουν ξεχωριστό καπάκι το οποίο 

ανάλογα με την σύνθεση των ερμαρίων έχει διαφορετικό μήκος. 

Η σειρά να είναι ολοκληρωμένη σειρά γραφείου η οποία να  περιλαμβάνει 

προεκτάσεις, τράπεζες συμβουλίου, πάνελ, βοηθητικά συνδετικά στοιχεία. 

Βιβλιοθήκη ανοιχτή με ράφια: 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 45Χ44Χ134εκ, ανοιχτή με ράφια 

Ενδεικτικές διαστάσεις:. 90Χ44Χ134εκ. ή κ 

Ντουλάπι  κλειστό με εσωτερικά ράφια και προσαρμοσμένη κλειδαριά 

ασφαλείας . 

Ενδεικτικές διαστάσεις:90 Χ44Χ134 εκ. 

71 

Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά 

Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 

18 χιλ. H βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και 

ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα της βιβλιοθήκης να  είναι σε φυσικό χρώμα 

ξύλου. Tα πλαϊνά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη 

στήριξη των ραφιών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 160χ46χ200 

ΝΑΙ 

  

 72 

Βιβλιοθήκη ντουλάπι 

Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 

18 χιλ. H βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και 

ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα της βιβλιοθήκης να  είναι σε φυσικό χρώμα 

ξύλου. Tα πλαϊνά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη 

στήριξη των ραφιών. Να έχει προσαρμοσμένο ντουλαπάκι στο κάτω της με 

κλειδαριά ασφαλείας. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:90χ46χ200 

ΝΑΙ   

 73 

Καρέκλες γραφείου με μπράτσα (διεύθυνσης) 

Κάθισμα-πολυθρόνα γραφείου, με πλάτη ψηλή, με μπράτσα, τροχήλατο 

ανατομικό.  Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση αλουμηνίου τοξωτή με 

ρόδες. Το ύψος και η πλάτη να ρυθμίζεται με μοχλό. Η πλάτη και το κάθισμα θα 

καλύπτεται από γνήσιο δέρμα σε χρώμα μαύρο.  

ΝΑΙ   

 74 

Καρέκλες γραφείου με μπράτσα (νηπιαγωγών)  

Κάθισμα εργασίας γραφείου, με πλάτη ψηλή, με μπράτσα, τροχήλατο 

ανατομικό.  Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση από αλουμίνιο τοξωτή 

με ρόδες  . Το ύψος και η πλάτη να ρυθμίζεται με μοχλό. Καλύπτεται από 

ανθεκτικό ύφασμα ή technofifre σε μαύρο χρώμα. 

ΝΑΙ   

75 

Καθίσματα συνεργασίας 

Καρέκλες με τέσσερα πόδια  μεταλλικά και μπράτσα. Βάση και πλάτη 

επενδυμένα  από ανθεκτικό ύφασμα ή technofibre σε μαύρο χρώμα.  

ΝΑΙ   

76 

Ντουλαπάκι χαμηλό 

Έπιπλο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση ανιγκρέ σε 

φυσικό χρώμα ξύλου με ράφια εσωτερικά ρυθμιζόμενου ύψους.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 160χ45χ80 εκ 

ΝΑΙ   

77 

Καναπές αναμονής 3θέσιος 

Καναπές αναμονής, επενδυμένος με δέρμα χρώματος κατ΄επιλογή. Με 

μεταλλικά πόδια. Διαστάσεις 210Χ92Χ90 εκ. 

ΝΑΙ   

78 

Καναπές αναμονής 2θέσιος 

Καναπές αναμονής, επενδυμένος με δέρμα χρώματος κατ΄επιλογή. Με 

μεταλλικά πόδια. Διαστάσεις 160Χ92Χ90 εκ. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΚΕΤΟ Β΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

A

/

A 

Προδιαγραφές Ιματισμού 

Υποχρεω

τική 

απαίτηση 

Απάντησ

η 

προμηθε

υτή 

Παραπομ

πή 

1 Πετσέτες προσώπου μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 

100% σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα. 
ΝΑΙ   

2 Πετσέτες χεριών μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100% 

σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα. 
ΝΑΙ   

3 Τραπεζομάντιλα  υφασμάτινα αλέκιαστα, ανθεκτικά για πολλαπλές χρήσεις. 

Ενδεικτικές  διαστάσεις: 210χ140 εκ. 
ΝΑΙ   

4 Ποτηρόπανα μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας, βαμβακερά, δεν 

αφήνουν χνούδι, ανεξίτηλα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50χ70 εκ. 
ΝΑΙ   

5 Ποδιές κουζίνας Βαμβακερές με επένδυση πλαστική που πλένονται σε 

πλυντήριο στους 60ο, με στηθούρι13. 
ΝΑΙ   

6 Κουρτίνες 

Διπλόφαρδες, χρωματιστές, βαμβακοσατέν, με σταθερά χρώματα, ανθεκτικές 

στον ήλιο, ραμμένες έτοιμες για τοποθέτηση σε κάθε παράθυρο. Σε χρώματα 

αρμονικά συνδοιασμένα με τα έπιπλα του εκάστοτε χώρου (κατ΄επιλογή). 

ΝΑΙ   

7 Κουρτινόξυλα 

Κουρτινόξυλα παραθύρων. Ράβδοι ξύλινες με κρίκους, διάμετρος κονταριού 

35 χιλ. και διάμετρος άκρης 55 χιλ. Συνολικό μήκος άκρης 80 χιλ. Εκτός από 

το κοντάρι θα περιλαμβάνονται οι άκρες δύο ή τρεις βάσεις ανάλογα με το 

μήκος δέκα κρίκοι με παραμάνες ή hooks στο μέτρο, βίδες και ούπα για τη 

στήριξή τους. Το τεμάχιο υπολογίζεται σε μήκος 160 εκ. ωστόσο θα είναι 

κομμένο ανάλογα με τις διαστάσεις του εκάστοτε παραθύρου. Στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου. 

ΝΑΙ   

8 Μοκέτες 3χ3 

Επαγγελματικού τύπου, με οικολογικό υπόστρωμα και ξυρισμένο πέλος. Θα 

είναι αντιστατική, άκαυστη , ανθεκτική στα πέλματα καρεκλών και τραπεζιών, 

πυκνότητας τουλάχιστο 200.000 / τ.μ. και πάχους άνω των 4 χιλ.  Θα είναι 

χρωματιστές με χαρούμενα σχέδια ειδικά για παιδικούς χώρους. Σε χρώματα 

αρμονικά συνδοιασμένα με τα έπιπλα του εκάστοτε χώρου (κατ΄επιλογή). 

ΝΑΙ   

 

ΠΑΚΕΤΟ Γ΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

 

Α

A 
Προδιαγραφές εξοπλισμού μαγειρείου 

Υποχρεωτικ

ή απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1 
Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα 

Επαγγελματική εντοιχισμένη ηλεκτρική κουζίνα - φούρνος από ανοξείδωτο 

αντιμαγνητικό AISI 304  18/10 

Με 4 στρόγγυλες μαντεμένιες εστίες 30Χ30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε 

εστία ελέγχεται με διακόπτη 3 θέσεων. Ισχύς 17 KW 

Ενδεικτικές διαστάσεις  85Χ90Χ85 

Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον 

 

ΝΑΙ   

2 
Επαγγελματικός απορροφητήρας   

 ψηλή απόδοση με μοτέρ τριών ταχυτήτων απορροφητικότητας 1.310 m3/h ΝΑΙ   
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Α

A 
Προδιαγραφές εξοπλισμού μαγειρείου 

Υποχρεωτικ

ή απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

 Φωτισμός με λάμπες αλογόνου 20 W 

 Φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα τύπου μαίανδρος (φλογοκρύπτες) για την 

συγκράτηση του λίπους 

 Καμινάδα μεταβλητού μήκος 

 Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304 

 Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά 

 Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm 

 Στάθμη θορύβου max 56 dB (A) 

Ενδεικτικές διαστάσεις - 90x61 

3 
Ψυγείο 

Ψυγείο οικιακής  χρήσης, Δίπορτο no frost, με εσωτερικά τοιχώματα 

καλυμμένα από αντιβακτηριδιακή επίστρωση με σύστημα ψύξης τύπου 

κουρτίνας, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 450 λίτρα,  καθαρή 

χωρητικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 130 λίτρα, Εγγύηση 5 χρόνια 

τουλάχιστον. Καταψύκτης στο πάνω μέρος. 

Διαστάσεις 70χ200 εκ.  

ΝΑΙ   

4 
Κάδος απορριμμάτων  Με τροχήλατη ανεξάρτητη βάση διαστάσεις 

διάμετρος 40εκ και  ύψος 70εκ., με πεντάλ, χωρητικότητας τουλάχιστον 85 

λίτρων, στεγανός, κατάλληλος και για υγρά. 

 

ΝΑΙ   

5 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος  τροχήλατη, ανοξείδωτη, ανθεκτική, εργονομική 

κατασκευή με 3 ράφια με αντοχή συνολικού βάρους μεταφοράς τουλάχιστον 

120 κιλά. Ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελάττωση του θορύβου και 

στρόγγυλους προφυλακτήρες για προστασία από τα χτυπήματα. Διαστάσεις 

ραφιών 83Χ51 εκ. και διαστάσεις καροτσιού 85Χ53Χ93 εκ. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Δ΄ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

A

/

A 

Προδιαγραφές εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών – συσκευές 
Υποχρεωτικ

ή απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1 Πλυντήριο πιάτων  

Εντοιχισμένο, χρώματος λευκού. Χωρητικότητα σε σερβίτσια 12. 

Προγράμματα πλύσης  τουλάχιστον 4. Ενεργειακή κλάση Α. Απόδοση πλύσης 

Α. Απόδοση στεγνώματος Α. Επίπεδο θορύβου <=52 dB. Δύο συρτάρια 

πιάτων-ποτηριών και καλάθι για μαχαιροπήρουνα. 

Διαστάσεις 85χ60χ60. Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

2 

Πλυντήριο – στεγνωτήριο ρούχων 

Εντοιχισμένο, λευκού χρώματος. Χωρητικότητας 8 κιλών για πλύσιμο και 8 

κιλών για στέγνωμα Μπορεί να λειτουργεί μόνο ως πλυντήριο, μόνο ως 

στεγνωτήριο και σαν πλυντήριο – στεγνωτήριο με συνεχή προγράμματα χωρίς 

διακοπή ή παύση. Σύστημα στεγνώματος με υγροποίηση υδρατμών. Αυτόματο 

ζύγισμα των ρούχων για πλύση και στέγνωμα. 

Κλείδωμα συσκευής για την προστασία των παιδιών. Χειρισμός με πλήκτρα 

αφής, δυνατότητα επιλογής α) αυτοματοποιημένου στεγνώματος με 

αισθητήρες ή εναλλακτικά και β) στεγνώματος με ρύθμιση χρόνου, πλήκτρα 

για στέγνωμα, πρόπλυση, ρύθμιση θερμοκρασίας, επιπλέον ξέβγαλμα, εύκολο 

σιδέρωμα, εντατικό – λεκέδες, μείωση αριθμού στροφών, χρονοκαθυστέρηση 

και πλήκτρο έναρξης. Ειδικά προγράμματα πλύσης, δυνατότητα διακοπής 

προγράμματος και προσθήκης ή αφαίρεσης ρούχων, αναγνώριση και  έλεγχος 

ΝΑΙ   
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A

/

A 

Προδιαγραφές εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών – συσκευές 
Υποχρεωτικ

ή απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

αφρού. Φωτιζόμενο τύμπανο. Τύπος φόρτωσης εμπρόσθια. 

Αυτοκαθαριζόμενο, ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου., μήκος καλωδίου 60εκ.   

Ενεργειακή κλάση Α+++++. Ενδεικτικές Διαστάσεις 85χ60χ60εκ. Εγγύηση 5 

έτη   

3 

Μηχανή κοπής ψωμιού 

Ανοξείδωτη κατασκευή με στόμιο τροφοδοσίας τουλάχιστον 150x125 mm, 

που να επιτρέπει τέλεια κοπή φέτας, πάχους 8-80 mm. Μαχαίρι εύκολο στη 

συναρμολόγηση. Με ανοξείδωτη μετακινούμενη βάση με 4 ροδάκια και θέση 

για λεκάνη για τις κομμένες φέτες ψωμί. 

Διαστάσεις: ΠxΒxΥ: τουλάχιστον 330 x 380 x 900 mm       

Παραγωγή: τουλάχιστον 180 φέτες ψωμιού / λεπτό. 

Παραγωγή: τουλάχιστον 360 φέτες μπαγκέτας /λεπτό. 

Ταχύτητα:180 στροφές / λεπτό. 

Ισχύς: 350 W 

Τάση: 230 V / 50 Hz / 1  

Εγγύηση 1 χρόνο τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

4 

Ηλεκτρική σκούπα 

ισχύος 2400 Watt, τηλεσκοπικού σωλήνες, σακούλα 4 λίτρων, πέλμα με την 

μεγαλύτερη δυνατή ισχύ (πάνω από 450), τριπλής άρθρωσης για δύσκολα 

σημεία με τα απαραίτητα εξαρτήματα για καθαρισμό ειδικών επιφανειών 

(βούρτσα, πέλμα δαπέδου, εξάρτημα ταπετσαρίας κλπ), με μόνιμο πλενόμενο 

φίλτρο. Με μακρύ καλώδιο που μαζεύεται αυτόματα.  

Εγγύηση 3 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

 

5 

Ατμοκαθαριστής 

 

Πίεση υπερατμού τουλάχιστον 4 bar και ισχύος τουλάχιστον 2.200 W. 

Να διαθέτει αυτόματη επαναγέμιση, Σύστημα Πολλαπλής Ασφαλείας Multi-

Safe, εξελιγμένο αυτοκαθαριζόμενο ανοξείδωτο Boiler χωρητικότητας 

τουλάχιστον 1,5 λίτρου.  

 

ΝΑΙ   

 

 

6 

Κουζινομηχανή  

Πολυμίξερ ισχύος 1200 Watt με πλαστικό μπολ τουλάχιστον 3,5 λίτρων με 

δοσομετρική κλίμακα και δυνατότητα ανάμειξης μέχρι 2 κιλά ζύμης, μπλέντερ 

χωρητικότητας 1,5 λίτρου με καπάκι τροφοδοσίας ενσωματωμένο κάλυμμα 

του μηχανισμού κίνησης του μπλέντερ δυνατότητα θρυμματισμού πάγου, στο 

μπλέντερ 4 ταχύτητες λειτουργίας, επιπλέον στιγμιαία λειτουργία, χωνί για 

προσθήκη υλικών, εργονομική λαβή, ποδαράκια βεντούζες, σετ εξαρτημάτων 

με μαχαίρι πολλαπλών χρήσεων 2 δίσκοι διπλής όψης για κόψιμο/ ξύσιμο/ 

τρίψιμο, λεμονοστύφτης, αποχυμωτής, μεταλλικός αναδευτήρας, μεταλλικός 

ζυμωτήρας, δίσκος πολτοποίησης, 2 φορείς δίσκων, πιστή και ένθετο πιστή με 

δοσομετρική κλίμακα, διαφανές καπάκι ασφαλείας και ειδικό κουτί 

αποθήκευσης εξαρτημάτων. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

 

ΝΑΙ 

  

7 
Βραστήρας νερού  

Χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 λίτρου με αυτόματη αποσύνδεση και 

προστασία υπερθέρμανσης. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

8 Λεμονοστύφτης  

Οικιακής χρήσης συνεχούς ροής 85 Watt. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

9 Μπλέντερ 

500 Watt, με πλαστική κανάτα χωρητικότητας 2 λίτρων. Με 2 ταχύτητες 

λειτουργίας, με επιπλέον στιγμιαία λειτουργία, κατάλληλο και για τρίψιμο 

πάγου με αποσπώμενο ανοξείδωτο μαχαίρι. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

 

10 

Πολυκαφετιέρα  

Φίλτρου ισχύος  

1400 Watt με γυάλινη κανάτα με κλείστρο προστασίας του αρώματος καφέ, 

ΝΑΙ   
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A

/

A 

Προδιαγραφές εξοπλισμού ηλεκτρικών ειδών – συσκευές 
Υποχρεωτικ

ή απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

για 1,2 λίτρα καφέ, προστασία από διαρροή σταγόνων καφέ μετά την 

απομάκρυνση της κανάτας, θερμαινόμενη πλάκα διατήρησης θερμοκρασίας 

καφέ, εσωτερική ένδειξη στάθμης νερού, προστασία από υπερθέρμανση. 

Πολλαπλές επιλογές ποικιλιών καφέ – σοκολάτας. Εγγύηση 2 χρόνια 

τουλάχιστον 

 

 

11 

Ηλεκτρική εστία 2 θέσεων 

Φορητή για εύκολη μεταφορά και πολλαπλές χρήσεις, Πλήρως ανοξείδωτη 2 

θέσεων, Εστία που δεν απορροφά την υγρασία για μέγιστη ασφάλεια χωρίς 

διαρροές, Σύστημα κατά της υπερθέρμανσης: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας 

σε περίπτωση υπερθέρμανσης, Πλάκες από χυτοσίδηρο, διάμετρος μικρής 

εστίας 155 χιλιοστά, διάμετρος μεγάλης εστίας 188 χιλιοστά, Δύο αυτόνομοι 

ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες 8 θέσεων για κάθε εστία, Γρήγορη επίτευξη και 

σταθερή διατήρησης της θερμοκρασίας για εξοικονόμηση ενέργειας., 

Αντιολισθητική βάση που εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα, Δύο φωτεινές 

ενδείξεις λειτουργίας, Συνολική ισχύς: 2500W. Ισχύς μικρής εστίας: 1000W, 

Ισχύς μεγάλης εστίας: 1500W 

3 χρόνια εγγύηση 

ΝΑΙ   

  12 Μίξερ χειρός  

Μίξερ ισχύος τουλάχιστον 500Watt, επιτραπέζιο χωρητικότητας 3 λίτρων, 3 

ταχυτήτων, με αποσπωμένη βάση, περιστρεφόμενο κάδο και διάφορα 

εξαρτήματα ( ενδεικτικά 2 ανοξείδωτους αυγοδάρτες, 2 αναδευτήρες κλπ) 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

13 

Τηλεόραση  

Τηλεόραση 37’’ Full HD με αντίθεση τουλάχιστον 40.000/1 

Εικόνα/Οθόνη  

Ήχος  

Ισοσταθμιστής 5 ζωνών 

Ισχύς (RMS) 2 x 15W 

Ενίσχυση ήχου Auto Volume Leveller 

Σύστημα ήχου Nicam Stereo,  

Εικονικό Dolby Digital , BBE  

Ευκολία  

Προστασία παιδιών Κλείδωμα για τα παιδιά + Γονικός Έλεγχος Ρολόι 

Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., Ξυπνητήρι, ευκολία εγκατάστασης, 

αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα 

αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός,   ύπαρξη 

χειριστηρίου επί της συσκευής, Ρυθμίσεις φόρμας οθόνης: 4:3, Αυτόματο , 

Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Γραμμή 

πληροφόρησης προγράμματος Έξυπνη λειτουργία Ταινία , Τυπικό , Ζωντανό.  

Διαστάσεις  

Πλάτος συσκευής τουλάχιστον 940 χιλ.  

Ύψος συσκευής τουλάχιστον 550 χιλ.  

Βάθος συσκευής τουλάχιστον 95 χιλ.  

Πλάτος συσκευής (με τη βάση) τουλάχιστον 940 χιλ.  

Ύψος συσκευής (με τη βάση) τουλάχιστον 650 χιλ.  

Βάθος συσκευής (με τη βάση) τουλάχιστον 250 χιλ.  

Δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA 300 x 300 χιλ.  

Αξεσουάρ  

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Καλώδιο 

ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό 

εγγύησης,  

Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο  

Εγγύηση τουλάχιστον 3 χρόνια. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

14 

Μηχάνημα DVD 

Internet Video - Μετάδοση μουσικής, βίντεο, σπορ και περιεχομένου 

υπηρεσιών Catch Up TV απευθείας από το Διαδίκτυο, μέσω της πλατφόρμας 

Internet Video, 

Full HD 3D Blu-ray , Ενσωματωμένο Wi-Fi,  Αναπαραγωγή περιεχομένου από 

USB και υπολογιστή, Έλεγχος μέσω smartphone, Γρήγορη εκκίνηση και 

ΝΑΙ   
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Βελτίωση διαδικτυακών βίντεο, Entertainment Database Browser , Απλό 

πρόγραμμα περιήγησης 

 

15 

CD Player 

Μέσα αναπαραγωγής CD, CD-R,CD-RW MP3-CD WMA-CD  Λειτουργίες 

αναπαραγωγής δίσκων, γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω, αναζήτηση επόμενου / 

προηγούμενου άλμπουμ αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου κομματιού 

επανάληψη αναπαραγωγής Λειτουργία shuffle Προγραμματιζόμενα κομμάτια 

40, Συνδεσιμότητα Host USB, ακουστικά 3,5 χιλ. και στερεοφωνική είσοδο 

3,5 χιλ. MP3 LINK Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

16 Φωτογραφική μηχανή 

Ψηφιακή, 16 ενεργά Megapixel, φακός με οπτικό ζουμ τουλάχιστον 4Χ, 

οθόνη  LCD, δυνατότητα face detection και  steady shot. Εγγύηση 2 χρόνια 

τουλάχιστον. Δυνατότητα λήψης video. 

NAI   

   17 
Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη  
Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη με δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης, λίστα 

αναπάντητων κλήσεων, φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και οθόνη ακουστικού, 

έγχρωμη οθόνη, τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον 150 ονομάτων, ελληνικό 

μενού, ανοιχτή συνομιλία, αφύπνιση, νυχτερινή λειτουργία, ισοστάθμιση 

φωνής, σύντομα γραπτά μηνύματα, ψηφιακό τηλεφωνητή 20 λεπτών και 

εγγύηση 2 έτη  

ΝΑΙ   

 

18 

Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη  
Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με οθόνη κρυστάλλων δύο γραμμών με 

ρολόι 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  

Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Ε΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

A

/

Α 

Προδιαγραφές εξοπλισμού γραφείων 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτ

ή 

Παραπομπή 

1 
Μικροφωνική εγκατάσταση 

Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 2 x 220W, με 7 κανάλια και DFX. Με 3 ηχεία και 

2 ασύρματα μικρόφωνα. 

NAI   

 

 

 

 

2 

Βιντεοπροβολέας 

Να αναφερθεί μοντέλο 

και εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ 

Φωτεινότητα  >=3000 ANSI LUMENS 

Τεχνολογία Προβολής  LCD 

Ανάλυση native XGA 

(1024 x 768) 

Τουλάχιστον 

Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ 

Contrast ratio >=2000:1 

Επίπεδο θορύβου <40 dB 

ΝΑΙ 
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Προδιαγραφές εξοπλισμού γραφείων 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτ

ή 

Παραπομπή 

Βάση στήριξης του 

βιντεοπροβολέα στο ταβάνι  

με δυνατότητα 

περιστροφής οριζόντια και 

κάθετα 

ΝΑΙ 

Μέγεθος εικόνας  30-300 

Εγγύηση  >= 1 έτους 
 

3 
Οθόνη προβολής 
Διαστάσεις 180Χ180 εκ  με τρίποδα. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον ΝΑΙ   

4 
Μηχανή πλαστικοποίησης  
Μεγέθους Α4 και Α3 με δύο θερμαινόμενους κυλίνδρους, ελεγχόμενη 

θερμοκρασία, διαστάσεις 37Χ16Χ12 εκ. και 3ετή εγγύηση 

ΝΑΙ   

 

 

5 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ 

Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 16 σελίδες ανά λεπτό. 

Στάνταρ μνήμη τουλάχιστον 32 ΜΒ. 

Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης. 

Σάρωση τουλάχιστον 600 dpi, σε τουλάχιστον 256 βαθμίδες του γκρι. 

Να δέχεται πρωτότυπα Α5, Α4, Α3. 

Να υπάρχει τουλάχιστον μία κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού στάνταρ 1Χ250 

φύλλα με δυνατότητα bypass τουλάχιστον 100 φύλλων. 

Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%. 

Αυτόματος τροφοδότης. 

Δυνατότητα scan to email/FTP/FAX. 

Δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο.  

Δυνατότητα λειτουργίας ως FAX.  

Τουλάχιστον διετής εγγύηση για service και ανταλλακτικά. 

NAI 

 

 

 

 

  

6 
Μηχανή σπιράλ 

Χωρητικότητα διάτρησης τουλάχιστον 15 φύλλων, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας 

τουλάχιστον 140 φύλλων, μέγιστο μέγεθος ράχης τουλάχιστον 15 χιλ. 

ΝΑΙ   

7 
Αριθμομηχανή 

Με ταινία, με οθόνη 14 ψηφίων, δίχρωμης εκτύπωσης. Διαθέτει υπολογισμό 

φόρου, πλήκτρο διόρθωσης, διακόπτη επιλογής ή αποκοπής δεκαδικών και 

ποσοστό επί τοις εκατό. Ταχύτητα εκτύπωσης είναι 3,5 γραμμές ανά 

δευτερόλεπτο ενώ το πληκτρολόγιο είναι εργονομικά σχεδιασμένο με πλήκτρα 

τύπου PC. Εγγύηση 2 έτη. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Α

/

Α 

Προδιαγραφές εξοπλισμού ηλεκτρονικών  συσκευών 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

 

 

 

1 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής   

CASE MIDI        (κουτί) PSU minimum 500W 

12 cm2cm FAN,20+4pins-SATA+PCI         Ex 

conn.    (τροφοδοτικό)             

                                

 

                   

MotherBoard VGA on 

board/4xSata/1xSerial/1xParallel/2XDD

R3 slot-mATX (μητρική) 

 

Τύπου INTEL CORE i5 (επεξεργαστής)  

DDR3/1333 4GB (μνήμη)  

HD-SATA3 500GB (σκληρός δίσκος)  

DVDRW22x  

Keyboard (πληκτρολόγιο)  

Optical Mouse (ποντίκι)   

Monitor minimum 20’’ (1600x900)        

(οθόνη) 

 

Εγγύηση  >= 1 έτους 

 

 
 

ΝΑΙ 

 

  

 

2 

Πολυμηχάνημα (fax, εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό)  

Το πολυμηχάνημα θα είναι εκτυπωτής έγχρωμων αντιγράφων – Σαρωτής και 

Δικτυακός Εκτυπωτής A4 

Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet 

Ταχύτητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης 

εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό.                  

Ελάχιστη ανάλυση εκτυπωτή 1200 Χ 1200 dpi. 

Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα 

και να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη 

πρωτοτύπων. 
 

ΝΑΙ   

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Ζ΄ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ 

 

A

/

A 

Προδιαγραφές 

Υποχρεωτι

κή 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

 

 

 

 

 

Καλαθάκι απορριμμάτων 

Γενικές διαστάσεις Ύψος: 800 mm Διάμετρος 450 mm Χωρητ. Καλαθιού 60 

Lt  

Χωρητ. Κάδου 45 Lt  

Γενική τεχνική περιγραφή  

Τo καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη 

επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο.  

Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και 

διαστάσεων  

1255x40mm διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 400mm και 

τοποθετημένες παράλληλα καθ΄ ύψος. Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ 

ΝΑΙ   
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Προδιαγραφές 
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κή 
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Παραπομπή 

1 
τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 360x30mm με συγκόλληση.  

Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου 

προφίλ (ημιστρόγγυλο) διατομής 70x20mm και μήκους 520mm, που 

στερεώνονται με κασονόβιδες Μ6x40 και παξιμάδια ασφαλείας Μ6.  

Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους 0,80mm, έχει διάμετρο Φ370mm και ύψος 430mm.  

Το καλαθάκι στηρίζεται σε:  

* μεταλλική βάση ύψους 200mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ60mm 

συγκολλημένο με λάμα στρογγυλής διατομής διαμέτρου 109mm η οποία και 

βιδώνεται στο έδαφος  

* ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ60 mm 

ύψους 700 mm.  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά  

Η ξυλεία είναι Πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12%.  

Τα ξύλινα μέρη βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα 

χρώματα κατάλληλα για εξωτερική χρήση.  

 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι 

γαλβανιζέ. 

2 

Παιχνίδι αυλής 2πλο κέντρο δραστηριοτήτων  

Τα παιχνίδια αυλής είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής 

ποιότητας, είναι άθραυστα, σε διάφορα έντονα χρώματα. Να περιλαμβάνει 2 

τσουλίθρες (1κυματιστή και 1 ίσια) αναρρίχηση, τούνελ, γέφυρα που θα 

ενώνει της δύο κύριες δραστηριότητες, τραπέζι με 2 καθίσματα, 3 στήλες με 

κύλινδρους με αριθμούς ή σχήματα κλπ.) σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ΝΑΙ   

3 

Αμμοδόχος με τραπεζάκι και ομπρέλα 

Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό σε έντονα χρώματα. Τα 

υλικά είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σύνθεση περιλαμβάνει 

ομπρέλα για να προστατεύει τα παιδιά από της υπεριώδεις ακτίνες και 

περιλαμβάνει 6 καθίσματα.  

ΝΑΙ   

4 

Τραμπάλα ελατηρίου  ζωάκι 

Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό, σε 

έντονα χρώματα, σε σχήματα ζώων. Να είναι διθέσιο εξωτερικού χώρου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις:150χ100χ120 εκ. (μήκοςχπλάτοςχύψος) 

ΝΑΙ   

5 

Παιχνίδι ελατηρίου  λουλούδι 

Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό, σε 

έντονα χρώματα, σε σχήματα ζώων. Να είναι διθέσιο. Είναι για αυλή.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 50Χ70Χ85 εκ. 

ΝΑΙ   

6 

Παιχνίδι ελατηρίου  ζωάκι 

Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό, σε 

έντονα χρώματα, σε σχήματα ζώων. Να είναι διθέσιο. Είναι για αυλή. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 50Χ70Χ85 εκ. 

ΝΑΙ   

7 

Παιχνίδι ελατηρίου  φορτηγάκι 

Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό, σε 

έντονα χρώματα, σε σχήματα ζώων. Να είναι διθέσιο. Είναι για αυλή. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 50Χ70Χ85 εκ. 

ΝΑΙ   

8 

Παιχνίδια αυλής (φτυαράκια, σέσουλες, κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια 

κλπ) 

Φτυαράκια, σέσουλες, κουβαδάκια, φόρμες για σχέδια κλπ. κατασκευασμένα 

από ανθεκτικό πλαστικό υλικό σε έντονα χρώματα. Τηρεί τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές.  

ΝΑΙ   

9 

Μαξιλαράκια για παγκάκια 

Με αποσπώμενο για πλύση ύφασμα ανεξίτηλων χρωμάτων. ΝΑΙ   
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ΠΑΚΕΤΟ Η΄ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ) 

 

A

/

A 

Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

1 
Πιάτα προσωπικού βαθιά 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων 22 εκ.  

ΝΑΙ   

2 
Πιάτα προσωπικού ρηχά 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων 26 εκ. 

ΝΑΙ   

3 
Πιάτα προσωπικού φρούτου 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων 20 εκ. 

ΝΑΙ   

4 
Ποτήρια νερού 

Γυάλινα-Σωλήνας χωρητικότητας 330 ml    

5 
Ποτήρια νερού νηπίων 

Γυάλινα χωρητικότητας 250 ml ΝΑΙ   

6 
Κούπες 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 250 ml 

ΝΑΙ   

7 
Φλιτζανάκια καφέ 

Λευκή Πορσελάνη, εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων, με πιατάκι χωρητικότητας 120 ml 

ΝΑΙ   

8 
Πιάτα νηπίων 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων  22 εκ. (Βαθύ) 

ΝΑΙ   

9 
Πιατάκια φρούτου νηπίων 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων  20 εκ. 

ΝΑΙ   

10 
Φλιτζάνια νηπίων 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 250 ml 

ΝΑΙ   

11 
Μπώλ 

Λευκή Πορσελάνη εξαιρετικής ποιότητας κατάλληλη για χρήση σε 

πλυντήριο πιάτων 18 εκ. 

ΝΑΙ   

12 
Μπώλ Αναμίξεως 

Ανοξείδωτο διαμέτρου 26 εκ. και ύψους 32 εκ. ΝΑΙ   

13 
Μπωλ με καπάκι 

Ανοξείδωτο μπώλ (σετ 3 τεμαχίων που θα περιλαμβάνει μπώλ Νο 

16/18/20 ) ενδεικτική διάσταση ύψους 20 εκ. 

ΝΑΙ   

14 
Αυγοδάρτης 

Ανοξείδωτο 30 εκ. ΝΑΙ   

15 
Σουρωτήρια 

Ανοξείδωτο 24 εκ. ΝΑΙ   

16 
Ταψιά φούρνου 

Μαρμίτα διαστάσεων 65χ45χ8 εκ πάχους 2 χιλιοστών. ΝΑΙ   

17 
Σπάτουλες 

Ανοξείδωτες 18/10 με χερούλι από βακελίτη 34,5 εκ  ΝΑΙ   

18 
Κουτάλες σερβιρίσματος (σετ) 

Σετ 5 τεμαχίων ανοξείδωτα 18/10 με χερούλι από βακελίτη  ΝΑΙ   

19 
Μαχαίρια 

Ανοξείδωτα 18/10, 22 εκατοστών  ΝΑΙ   

20 
Σετ μαχαιριπήρουνα 

Ανοξείδωτα 18/10, 72 τεμαχίων  ΝΑΙ   

21 
Μπρίκια 

Ανοξείδωτα 18/10 με χερούλι από βακελίτη 10χ12 εκ. ΝΑΙ   



 

Σελίδα 60 από 77 

A

/

A 

Προδιαγραφές 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 

Απάντηση 

προμηθευτή 
Παραπομπή 

22 
Ζυγαριά κουζίνας 

Ζυγαριά διαβάθμιση 0,01gr τουλάχιστον 20kgr με ελάχιστες 

διαστάσεις:40χ30 εκ. 

ΝΑΙ   

23 
Τηγάνια  

Αντικολλητικά, οικολογικό, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο 

Νο 36 και Νο 38.  

ΝΑΙ   

24 
Κατσαρόλες 

Αντικολλητικό, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο Νο 24 και Νο 

28. 

ΝΑΙ   

25 
Μαρμίτες 

Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο Νο 26 και Νο 32. ΝΑΙ   

26 
Γαλατιέρα 

Αντικολλητικά, οικολογικό, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο 

Νο 16 

ΝΑΙ   

27 
Ανοιχτήρι κονσέρβας 

Ανοξείδωτο με μοχλό και ροδάκια. ΝΑΙ   

28 
Τσιμπίδα Ανοξείδωτη 

Ανοξείδωτη και κατέ ελάχιστο 20εκ. ΝΑΙ   

29 
Κουτάλες Ανοξείδωτες 

Σετ κουτάλες 1 σούπας, 1 ρηχή σερβιρίσματος, 1 τρυπητή, 1 πλακέ 

φτυαράκι, 1 πηρούνα 

ΝΑΙ   

30 
Κουτάλες Ξύλινες 

3χ 35εκ. μήκος και βαθιές. Και 2χ25εκ. μήκος ρηχές.  ΝΑΙ   

31 
Τρίφτης Ανοξείδωτος 

 Με τέσσερις πλευρές.  ΝΑΙ   

32 
Δίσκοι 

Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολησθητική, ανθεκτικό πλαστικό, 

ενδεικτικές διαστάσεις 30χ60 και 40χ25 εκ. 

ΝΑΙ   

33 
Πιατέλες Ανοξείδωτες 

Ενδεικτικές διαστάσεις 46*26,5, 40,5*22, 35,5*19,5 εκ. 

 

ΝΑΙ   

34 
Κουταλοθήκες 

Υλικό ανθεκτικό πλαστικό  Ενδεικτικές διαστάσεις 20*30 εκ. 

 

ΝΑΙ   

35 
Κουταλοπίρουνα Μεγάλα 

Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο. 12 μεγάλα κουτάλια και 12 

μεγάλα πιρούνια  

ΝΑΙ   

36 

 Κουταλοπίρουνα Μικρά 

 

Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο. 65 κουταλάκια γλυκού και 15 

πιρουνάκια. 

ΝΑΙ   

37 

Μαχαίρια Ψωμιού – Κρέατος 

 

Σετ από: μαχαίρι ψωμιού, μαχαίρι προπαρασκευής, μαχαίρι κρέατος 

πριονωτό, μαχαίρι πολλαπλής χρήσεως, μαχαίρι λαχανικών, μαχαίρι 

ξεφλουδίσματος και μαχαίρι επίσης πολλαπλής χρήσεως. 

Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο 

ΝΑΙ   

38 
Μαχαίρια Μικρά 

Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο. Όχι πριονωτά.  ΝΑΙ   

39 
Σαλατιέρα γυάλινη 

Διαμέτρου 25 εκ. ΝΑΙ   

40 

Επιφάνειες κοπής 

Ανθεκτικό Πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο διαφορετικών 

χρωμάτων και ενδεικτική διάσταση 40χ30εκ. με λαβή μεταφοράς. 

 

ΝΑΙ   

41 
Κανάτες 

Γυάλινη 1λιτρου. ΝΑΙ   

42 
Σιδερώστρα 

Οικειακού τύπου φαρδιά με προέκταση καλωδίου για το σίδερο από 

ανθεκτικό υλικό. 

ΝΑΙ   
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43 
Λεκάνες πλαστικές 

Ανθεκτικό πλαστικό υλικό βαθιές. Διαστάσεις : 42*40*22 εκ. – 15lit 

και 38*36*18 εκ. – 11lit. 

ΝΑΙ   

44 

Σκάλα αλουμινίου 

Σκάλα αλουμηνίου οικιακής χρήσης απόλυτης σταθεςρότητας με 

αντιολησθητικά καπάκια στα πόδια και τουλάχιστον 5 +1 σκαλιά. 

 

ΝΑΙ   

45 

Απλώστρα 

Απλώστρα μπαλκωνιού αλουμινίου πτυσσόμενη τρίφυλλη 

τουλάχιστον 20μέτρων 

Εγγύηση 2 χρόνων 

ΝΑΙ   

46 
Καλάθι απλύτων 

Ανθεκτικό πλαστικό λευκού χρώματος 50 lit τετράγωνο ΝΑΙ   

47 
Κάδος απορριμάτων με πεντάλ 

Ανθεκτικό πλαστικό λευκού χρώματος 5 lit ΝΑΙ   

48 
Πιγκάλ τουαλέτας 

Ανθεκτικό πλαστικό λευκού χρώματος κλειστού τύπου. ΝΑΙ   

49 

Καρότσι σφουγγαρίστρας 

Ελαφρύ, ανθεκτικό και ευέλικτο. Περιλαμβάνει σταθερό πλαίσιο με 

4 περιστρεφόμενους τροχούς. Ανθεκτική πλαστική πρέσα 

στυψίματος και 2 ανθεκτικούς πλαστικούς κουβάδες 25 lit έκαστος 

καθαρού και ακάθαρτου διαλύματος. 

ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση 

έστω  

και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και  

εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ΄). 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από  

τον Παιδικό Σταθμό Νέας Κρώμνης του ΝΠΔΔ. 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – 

 European Norms), να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 

και  

να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί  

όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ 

απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 ΥΑ Ζ3-5430 (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» 

 ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις  

ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό 

εξοπλισμό 

 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». 

 Οι επιμέρους διαστάσεις που αναφέρονται σε είδη των τεχνικών προδιαγραφών είναι ενδεικτικές  

με απόκλιση 10% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

 

1. Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας 

 Νομός:  Δράμας 
 Παιδικός Σταθμός:  Νέας Κρώμνης 
 Διεύθυνση: Εθνομαρτύρων & Ευξείνου Πόντου 
 Τηλέφωνο: 

α/α Είδος Άρθρο ΠΠ
2
 Ποσότητα Τοποθέτηση 

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

1.5     

1.6     

1.7     

1.8     

1.9     

1.10     

     

 
2
 Γίνεται αντιστοίχιση του είδους με τα αναφερόμενα στον αντίστοιχο Πίνακα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

Δ Η Μ Ο Σ    Δ Ρ Α Μ Α Σ                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  _____________ 

 

 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €  χωρίς ΦΠΑ  

        

    Στη  Δράμα  σήμερα … ………. 2014 ημέρα ………., τα παρακάτω συμβαλλόμενα  μέρη:  

 

Αφενός μεν ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κυριάκο Χαρακίδη 

και αφ' ετέρου η ………………………………………….,  που εδρεύει στο 

…………………………………….., εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον κ. ……………………………. 

του ………………………,  δυνάμει του  από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ πρακτικού συνεδρίασης  του Δ.Σ της 

……………………….., συνομολόγησαν τη   σύμβαση   αυτή  και  συμφώνησαν  τους  όρους  που 

αναγράφονται  στη  συνέχεια, μετά την έγκριση της σύναψης σύμβασης για την  αναφερόμενη 

προμήθεια,  σύμφωνα  με  την   ΧΧ/ΧΧΧΧ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρίθμ. 

ΧΧ/ΧΧΧΧ Απόφαση του ………………………………….. περί ελέγχου της νομιμότητάς της. 

 

    Στη  συνέχεια ο πρώτος από τους συμβαλλομένους θα ονομάζεται ΔΗΜΟΣ και ο δεύτερος  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ.    

 

    ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

    Με τη σύμβαση αυτή ο ΔΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί 

στην πλήρη, άρτια, ασφαλή και εμπρόθεσμη παράδοση και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία του 

αναλυτικά περιγραφόμενου στα      παραρτήματα που συνοδεύουν τη παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με 

τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας του 

Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης του Δήμου Δράμας, ώστε  αυτός  να  είναι  κατάλληλος  για  τη χρήση 

και τη λειτουργία που προορίζεται. 

 

    ΑΡΘΡΟ 2ο. ΤΕΥΧΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

    Τη  σύμβαση αποτελούν  τα παρακάτω τεύχη  που  υπογεγραμμένα  από τα  συμβαλλόμενα μέρη 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 

1.  Το συμφωνητικό αυτό. 

2.  Η διακήρυξη της δημοπρασίας   

3.  Η οικονομική  προσφορά του αναδόχου 

4.  Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

5.  Παράρτημα Α (περιγραφή είδους) 

6.  Παράρτημα Β (προδιαγραφές ειδών) 

7.  Παράρτημα Γ (τύπος – μοντέλο προσφερόμενου είδους) 

 

Η  σειρά  με  την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεών 

τους σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους. 

 

    ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ -  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

      

     1. Το συμβατικό τίμημα  της προμήθειας ανέρχεται σε ……………….. ευρώ και ……… λεπτά (€ 

ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ)  χωρίς ΦΠΑ  και σε ……………….. ευρώ και ……… λεπτά (€ ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ με ΦΠΑ 

(23%). 
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    2.  Το ποσό αυτό  δικαιούται να  εισπράξει ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα  με τη σύμβαση  αυτή και 

βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, 

μετά την οριστική παραλαβή και αφού υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής του εξοπλισμού ότι αυτός παραλήφθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως. 

 

    Η πληρωμή  στον προμηθευτή, θα γίνει εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του πρώτου 

άρθρου του ν.4152/2013.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

  

    ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 

  

     1. Ως έναρξη των εργασιών παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας σύμβασης, ενώ η ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ ορίζεται  ως ημερομηνία πλήρους 

αποπεράτωσης όλων των με την παρούσα σύμβαση  ανατιθεμένων  εργασιών (60 ημέρες) με την τελική 

τοποθέτηση του εξοπλισμού στους επί μέρους τόπους παράδοσης που σαφώς ορίζονται από το 

παράρτημα Γ της διακήρυξης. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα προσκόμισης και τοποθέτησης 

και του τελευταίου είδους στον αντίστοιχο τόπο παράδοσης. 

   2.  Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας 

θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 33 

και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

   3.   Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σύμβασης ή 

δεν συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν από τον ανάδοχο κατά τη 

διαδικασία της δημοπρασίας ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ακόμα και κακοτεχνίες ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωματικό 

είδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 

  

 

    ΑΡΘΡΟ 5ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

    1.  Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατέθεσε  στο  ΔΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση  του  έργου,  που  

παρέχεται  με  την …………………………. εγγυητική επιστολή της  Τράπεζας ………………………  

ποσού ΧΧ.ΧΧΧΧΧ ευρώ,  που αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας 

χωρίς το ΦΠΑ .  

    2.  Η  εγγύηση  που  προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία 

διάκριση την πιστή εφαρμογή από μέρους  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 

απαίτηση του ΔΗΜΟΥ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 

    3. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας  μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους 

    4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την παράδοση των ειδών και την έκδοση του τιμολογίου πώλησης να 

καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας 2,5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς ΦΠΑ, και για δύο 

τουλάχιστον έτη και σύμφωνα με το αντίστοιχο στο παράρτημα Ε’ Νο 3 Υπόδειγμα η οποία αντιστοιχεί 

σε ……….  €.   

 

  

    ΑΡΘΡΟ 6ο. ΔΑΠΑΝΕΣ  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

    1. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης. Υπόκειται επίσης σε  

όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι κράτηση 1,5% επί της συμβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑΔΚΥ και 0,5% 

ομοίως υπέρ ΤΠΔΚΥ, 4% υπέρ ΔΟΥ (φόρος προμηθευτών),  0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

    2. Ο   Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  του  οικονομικού αντικειμένου  της  σύμβασης, 

καταβάλλεται από τον Δήμο στον Ανάδοχο πέρα από το συμβατικό τίμημα. 
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    ΑΡΘΡΟ 7ο.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

  

    Η  σύμβαση  αυτή  διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993) 

και  του σε ισχύ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114
Α
/8-6-2006). 

 

        Σε  περίπτωση  διαφοράς  αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια της Δράμας.  

 

Το παρόν συνετάγη  και  υπεγράφη  σε  πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

 

 

                                                  ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

                           Ο ανάδοχος                                                         Για το Δήμο Δράμας 

 

 

                                            

                          Για τη …………. 

                Ο νόμιμος εκπρόσωπος                                                  Κυριάκος Χαρακίδης                                            

           ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ                                      Δήμαρχος Δράμας                             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας __________________ 

Κατάστημα _________________________ 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης ______________ 

       ΕΥΡΩ __________________________ 

Προς: ____________________ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ________________ για ΕΥΡΩ 

________________ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ  _______ (και ολογράφως) ________________________υπέρ της 

Εταιρείας __________________________, οδός ____________________, αριθμός _______, ΤΚ 

___________ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) _________________, (2) 

___________________, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), 

δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της _________________για  την 

προμήθεια αντικειμένων με αριθμό πακέτου __________________________ σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 34263 / 2014 Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό  

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την _____________________________ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστημα ………………………… 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν …………….. για 

ΕΥΡΩ……………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

…………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ……………. 

σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με αριθμό πακέτου 

……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών του 

Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης του ΝΠΔΔ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστημα ………………………… 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ημερομηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθμόν …………. για 

ΕΥΡΩ……………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

…………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό 

σύμβασης ………………………, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) 

για την προμήθεια ειδών με αριθμό πακέτου ……………………. (αριθμός διακήρυξης 

……../…….) προς κάλυψη αναγκών του Παιδικού Σταθμού Νέας Κρώμνης του ΝΠΔΔ και το 

οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ 

……………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την  ……………, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Α) 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Α 
ΠΑΚΕΤΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Α  

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Β) 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Β ΠΑΚΕΤΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Β  

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Γ) 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Γ 
ΠΑΚΕΤΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Γ  

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Δ) 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Δ 
ΠΑΚΕΤΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Δ  

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Ε) 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Ε ΠΑΚΕΤΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Ε 

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο ΣΤ) 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 

της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  ΣΤ 
ΠΑΚΕΤΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Ζ) 

 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων της μορφής 

του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε κάθε διακήρυξη), ενώ οι 

συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Ζ 
ΠΑΚΕΤΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ - ΑΥΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Ζ 

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 76 από 77 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πακέτο Η) 

 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων 
της μορφής του υποδείγματος ΣΤ΄1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων που περιλαμβάνονται σε 
κάθε διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιμές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που 
παρατίθεται στη συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 – 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ:  Η 

ΠΑΚΕΤΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΣΚΕΥΩΝ ΜΕΓΕΙΡΙΚΗΣ, 

ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ Η 

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

(3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ 

 

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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-Πίνακας ΣΤ΄ 2- 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(1) 

α/α 

 

 

(2) 

Πακέτο 

 

 

(3) 

Τιμή Ολογράφως (με ΦΠΑ) 

(4) 

Τιμή Αριθμητικώς (με ΦΠΑ) 

1    Ευρώ                                                           € 

2    Ευρώ € 

3    Ευρώ € 

4    Ευρώ € 

5    Ευρώ € 

6    Ευρώ € 

7    Ευρώ € 

8    Ευρώ € 

ΣΥΝΟΛΟ  Ευρώ € 

 


