
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020

Άξονας προτεραιότητας:
3 - «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»

Δράση 9.a.3 : “Συμπλήρωση – αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας»

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                     
                        

Πληροφ. :. Κουτσουράκη Γεωργία 
Διεύθ.: Κυδωνιας 29 Χανιά  Κρήτη                             
Τ.Κ. 73135, Τηλ.: 2821-3-41760                                                                            
Fax:   2821 3 41750, www.chania.gr ,
email:dimos@chania.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
                                                                                         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός:  91.843,40€  πλέον Φ.Π.Α24%  22.042,42€  σύνολο: 113.885,82€

CPV:       ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ      CPV:   39100000-3  (Έπιπλα ) 

                     ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    CPV:   37520000-9  (Παιδικά Παιχνίδια)                                                                                                                                                                  
                     ΟΜΑΔΑ 3:  ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ        CPV:   39130000-2 (Έπιπλα Γραφείων )                                                                                                                                                     
                     ΟΜΑΔΑ 4:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ    CPV:   39710000-2 ( Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές )        
                     ΟΜΑΔΑ 5:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ    CPV:   39314000-6 (Εξοπλισμός Επαγγελματικού Μαγειρείου) 
                     ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ : CPV 30121200-5  
                                              (Φωτοαντιγραφικές συσκευές),  CPV  30213000-5 (Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) , 
                                              CPV    30232000-4 (Περιφερειακός  Εξοπλισμός)
                     ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ       CPV:   19244000-8 (Υφάσματα για κουρτίνες)                                                                                 

Συστημικός Αριθμός:    103079

0001292256

Χανιά 15/12/2020
Α. Π.: 65678





Σελίδα 2 από 163

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.........................................................................4

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...........................................................................................................4
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση .............................................................................................4
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ..................................5
1.4 Θεσμικό πλαίσιο ..............................................................................................................................6
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού ...................................................8
1.6 Δημοσιότητα ....................................................................................................................................8
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης ..............................................................................9

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.........................................................................................10
2.1 Γενικές Πληροφορίες......................................................................................................................10
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................10
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ...............................................................10
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ...............................................................................................................10
2.1.4 Γλώσσα ......................................................................................................................................11
2.1.5 Εγγυήσεις ...................................................................................................................................12

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ...................................................................12
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής.................................................................................................................12
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................13
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....................................................................................................................14
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.........................................................17
2.2.5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ..................................................................................18
2.2.5.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ..........................................................18
2.2.5.2   Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης .....................................................................18

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης ........................................................................................................................23
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ..........................................................................................23
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ...........................................................................................23
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ..............................................................................23
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»............................25
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών.........................................................................................................................26
2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών ............................................................................................27
2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών ...............................................................................................28

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................29
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών...................................................................................29
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ....................................................................................29
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών................................................................................................................29

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) .................................................................................................30
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης.................................................................................................32
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία ....................................................33
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας...................................................................................................................35

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....................................................................................................36
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) ........................................................................................................36
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία ...............................................................................36
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης .......................................................................................................36
4.4 Υπεργολαβία..................................................................................................................................36
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της ..............................................................................37
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης .................................................................................37

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................................38
5.1 Τρόπος πληρωμής ........................................................................................................................38
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις ........................................................................38
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων- Δικαστική Επίλυση 
Διαφορών ..................................................................................................................................................39
5.3.2 Δικαστική Επίλυση Διαφορών .........................................................................................................39

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ...................................................................................................................41
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών ...........................................................................................................41
6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών .........................................................41
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση...........................................................................42





Σελίδα 3 από 163

6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου ..................................................................42

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ........................................................................................................................................44

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Συγγραφή Υποχρεώσεων –
Φύλλο Συμμόρφωσης -    Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ ....................................................................................................................................137

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙII ...................................................................................................................................139

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV...............................................................................................................................149

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ
                                                                                                                         

                                                                                                                                               





Σελίδα 4 από 163

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση Κυδωνίας 29
Πόλη Χανιά
Ταχυδρομικός Κωδικός 73135,
Τηλέφωνο  28213 41760, 28213 41600  
Φαξ 28213 41750
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο g-promitheies@chania.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κουτσουράκη Γεωργία
Γενική Διεύθυνση   URL www.chania.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος  και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση                                                                                                                                             

 Κύρια δραστηριότητα 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  γενικές δημόσιες Υπηρεσίες 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

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

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  την προαναφερθείσα διεύθυνση

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :www.chania.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020 του Δήμου Χανίων με Κ.Α: 02.60.7133.001.                                                                                                                                 

Η σύμβαση περιλαμβάνει το Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού σταθμού 
Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων» της Πράξης: «Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός Κουμπέ 
Νεροκούρου Δήμου Χανίων», συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (Άξονας προτεραιότητας 3- 
Ενίσχυση  της  εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 
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2016ΕΠ00210019) με βάση την Απόφαση Ένταξης Πράξης με αρ. πρωτ. 2146/26-5-2016 (ΑΔΑ.: 
ΩΜΞΚ7ΛΚ-ΖΑΚ) και τις Τροποποιήσεις της με αρ. πρωτ. 3573/11-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΟΓ7ΛΚ-ΖΑΡ) 
και  με αρ. πρωτ.1654/1-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΒ557ΛΚ-7ΔΔ) της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει 
κωδικό ΟΠΣ 5000564.                                                                           

                       

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια – τοποθέτηση – θέση σε λειτουργία – και παράδοση 
προς χρήση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στο Σχ. Πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι 
απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς 
κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς 
χρήση. 
Η προμήθεια εξοπλισμού περιλαμβάνει επτά (7) ομάδες και τα προς προμήθεια είδη ανά ομάδα 
κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:
                                               

ΟΜΑΔΕΣ  CPV  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΕΣ     ΕΙΔΩΝ  
ΟΜΑΔΑ 1 39100000-3 Έπιπλα ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΟΜΑΔΑ 2 37520000-9 Παιδικά Παιχνίδια ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ 3 39130000-2 Έπιπλα Γραφείων ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 4
39710000-2 Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

                                                                                                       

ΟΜΑΔΑ 5 39314000-6 Εξοπλισμός Επαγγελματικού 
Μαγειρείου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ 6

30121200-5       
30213000-5

30232000-4 

Φωτοαντιγραφικές συσκευές,
Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, 
Περιφερειακός  Εξοπλισμός

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΟΜΑΔΑ 7 19244000-8 Υφάσματα για κουρτίνες ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

                                                                         

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για μία ή περισσότερες ομάδες.   
Για κάθε ομάδα όμως θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη 
την ποσότητα με ποινή αποκλεισμού. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα.
                                                                                                                                                          
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασής ανά  ομάδα ανέρχεται :

ΟΜΑΔΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΟΜΑΔΑΣ  (€)

ΑΞΙΑ  ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ    (€)
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ          35.924,40            8.621,86 44.546,26   
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ          11.269,00             2.704,56 13.973,56   
ΟΜΑΔΑ 3 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ            4.890,00            1.173,60 6.063,60   
ΟΜΑΔΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ            5.660,00            1.358,40 7.018,40   
ΟΜΑΔΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ          23.387,00            5.612,88 28.999,88   

ΟΜΑΔΑ 6 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

           8.442,00            2.026,08 10.468,08   

ΟΜΑΔΑ 7 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ            2.271,00                545,04 2.816,04    

             

 
ΣΥΝΟΛΟ                      
                            
           

91.843,40
 
             

      
22.042,42 113.885,82 
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Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάση τιμής. 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε  τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της.

H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 91.843,40€ πλέον Φ.Π.Α 24% ποσού 
22.042,42€  και  η συνολική αξία : 113.885,82€. 

                                                            

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013».

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

4. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές».

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

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.

8. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

9. Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 
ν.3414/2005’’  «τροποποίηση του ν. 3310/2005».

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

11. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
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12. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”.

13. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”. 

14. Του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.

15. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».

16. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

17. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

18. Του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

19. Του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.».

20. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

21. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' /26-03-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων  του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

22. Του Ν.4738/20 (ΦΕΚ 207 Α/27-10-2020): Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 
και άλλες διατάξεις. 

23. Την Πράξη: «Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων», 
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (Άξονας προτεραιότητας 3- Ενίσχυση  της  
εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 
2016ΕΠ00210019)

24. Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2146/26-5-2016 (ΑΔΑ.: ΩΜΞΚ7ΛΚ-ΖΑΚ) και τις 
Τροποποιήσεις της με αρ. πρωτ. 3573/11-7-2017(ΑΔΑ: ΩΘΟΓ7ΛΚ-ΖΑΡ) και με αρ. 
πρωτ.1654/1-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΒ557ΛΚ-7ΔΔ) της Περιφέρειας Κρήτης  και έχει λάβει 
κωδικό ΟΠΣ 5000564

25. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α΄/13-04-2010).

26. Το τεύχος «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» όπως αυτό συντάχθηκε  από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Χανίων.
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27. Την με αρ. Πρωτ: 5600/23-11-2020 Θετική Προέγκριση Δημοπράτησης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης η οποία περιήλθε στο Δήμο 
Χανίων με αρ.πρ.61638/23-11-2020.

28. Την υπ.αρ. 544/2019 (Α.Δ.Α.: ΨΘΧ2ΩΗ5-ΘΥΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Χανίων περί ορισμού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών του Δήμου Χανίων.

29. Το υπ’αρ. 62115/24-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 
συνημμένα τα τεύχη Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων –Φύλλο Συμμόρφωσης -    Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

30. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α 1165/2020 που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει 
και διαθέτει πίστωση ύψους 113.885,82€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 02.60.7133.001 οικονομικού 
έτους 2020.                                                                                                                  

31. Την υπ.αρ. 714/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών- προϋπολογισμού, καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος 
εκτέλεσης του διαγωνισμού του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού Νέου 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων», 

32. Την υπ’ αριθμό  358/2-9-19  (ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) απόφαση Δημάρχου Χανίων περί 
ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

33. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την πραγματοποίηση της προμήθειας.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 
23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 08:30..

1.6 Δημοσιότητα                                                                               

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε 
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστημικό Αριθμό 103079.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 . 

Έξοδα δημοσιεύσεων                                                                                                       
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Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής, 
βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύσσεται 
ανάδοχος του Διαγωνισμού. ∆εν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του 
προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 
2 του ν. 4412/2016)                                                                                                             

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ήτοι:

    Ι. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

    ΙΙ. Τα υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών

    ΙΙΙ. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

β)  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη 
της παρούσας. 

Επίσης η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη 
μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 
28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος Χανίων δεν 
έχει καμιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος μεταφοράς των 
εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 13 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. έως και την 30/12/2020 και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 

Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και 4 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. έως και την 08/01/2021
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Άρθρο 121, 
παρ.5 του ν. 4412/2016).

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 
4412/2016)

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

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος των εγγυητικών 
επιστολών  του Παραρτήματος  ΙΙ.

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Οι 
ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος, θα πρέπει να περιβληθούν με 
συγκεκριμένη νομική μορφή  πριν την υπογραφή της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

                                                                                                          

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
που αντιστοιχεί στο 1% της καθαρής αξίας της ομάδας συμμετοχής.  Για κάθε ομάδα συμμετοχής 
και για το σύνολο της προμήθειας το αντίστοιχο ποσό της εγγυητικής συμμετοχής διαμορφώνεται 
ως εξής:
                                                                    

ΟΜΑΔΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ €

ΑΞΙΑ ΣΕ € 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (1%)

ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 35.924,40 359,24

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  11.269,00 112,69

ΟΜΑΔΑ 3 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  4.890,00 48,9

ΟΜΑΔΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  5.660,00 56,6

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 23.387,00 233,87

ΟΜΑΔΑ 6 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 8.442,00

84,42

ΟΜΑΔΑ 7 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ 2.271,00   22,71

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Χανίων.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, δηλαδή 11 μήνες, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και παρ.5 άρθρ 43.του ν.4605/2019

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη 
ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.(ν.4497/2017 άρ.107 παρ.4).

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.                                                                                                                   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
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για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 
με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ή εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 
ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. [H περίπτ. γ' της παρ. 2 
του άρθρου73 του Ν.4412/2016 προστέθηκε με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 
137/13.09.2017 τεύχος A').]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 





Σελίδα 16 από 163

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως λόγοι δημόσιας υγείας

 β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αθέτηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου συνιστούν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις .

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή 
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και 
στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.                                                                                                                                       

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Ελλάδας. 
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2.2.5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο έγγραφο της παρούσας το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2   Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4 κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. (παράγρ.12 άρθρου 80 του 
ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθ 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ’ του ν. 
4605/2019). Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1,  απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου 
πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 
από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 
ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

β) Για την  παράγραφο 2.2.3.2,  πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας), ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους και πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του 
άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

Διευκρινίζεται ότι Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφο της 
Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης 
σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι 
χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω Διεύθυνση, και 
μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τον ανωτέρω φορέα, οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 ήτοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 . Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του 
ίδιου νόμου.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
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αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

γ) Για την  παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β’, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, 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

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έκδοσης μετά την πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο  στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή της ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα,  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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ε) Για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα,  ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας παρ.2 άρθρ. 75 ν.4412/2016) προσκομίζουν: 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019).

Β.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019). Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Διευκρινίσεις :

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 - Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.» [παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α')]. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Επίσης γίνονται αποδεκτά ιδιωτικά έγγραφα σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.  
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Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.                                                             

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε  γνώση των γενικών, 
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται  
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς, περί 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς 10 μηνών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την 
ολοκλήρωση της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη της παρούσης 
διακήρυξης,

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
(Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφο 1.5 ), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται

α) να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 -  Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση, στην  οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 92 παρ.7 ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το αθρ.56 του ν.4609/2019)

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της.

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
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φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

- Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης. (παρ.8β άρθρου 43 ν.4605/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ.4 
Ν.4609/19)

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού:

 α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση 
των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές 
ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 
κάποια από τις καταστάσεις των άρθρων 73, παρ. 1,2,3 και 4 (εδ. α,β,θ) και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Το Τ.Ε.Υ.Δ μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.

Οι υποψήφιοι θα το βρουν σε επεξεργάσιμη μορφή doc ως παράρτημα της παρούσας 
(Παράρτημα ΙV: ΤΕΥΔ). 
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Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ.

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.

 Το ΤΕΥΔ υπογράφεται (άρθρ.79Α ν.4412/2016): 

 Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

 Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

 Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως προκύπτει 
από το καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. (ν.4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171/17).

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

2.4.3.2. Η τεχνική προσφορά  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει: 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης ” του Παραρτήματος Ι, της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφορών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα που συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης,

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο -
Οικονομική Προσφορά.                                                                                          
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Στην οικονομική προσφορά δίνεται η τιμή  σε ευρώ ανά μονάδα χωρίς τον ΦΠΑ .

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

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επίσης ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι  της παρούσας διακήρυξης.

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και

 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή. 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων 
που βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την 
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και 
στα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν.                                                                                                                               

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές δέκα (10) μήνες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, και η προσφερόμενη τιμή  
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από 
τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο δέκα (10) μήνες, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
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φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι (άρθρ.97 
παρ.4 ν.4412/2019 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4608/2019 άρθρ33 παρ.3)

Στην περίπτωση παράτασης οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση 
αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

                                                                                                                             

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών   σύμφωνα με το άρθρο 
1.5 της παρούσας.

  - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και -ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

  - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016.

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα όταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των υποβληθεισών 





Σελίδα 30 από 163

οικονομικών προσφορών όλων των διαγωνιζομένων (Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 ).

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων (Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  
άρθρου 33  του ν.4608/2019).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης)

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση («στον προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4.  αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών (άρθ. 80 παρ. 12 περ. ε και 
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παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρ. 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε 
του ν. 4605/2019). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,  
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές (παρ.12β ν.4605/2019).
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας (άρθρ. 103 παρ. 2 
του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019).

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν:
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ. 2 και 3). 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α΄/13-04-2010), 
η αναθέτουσα αρχή κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μπορεί σε περίπτωση 
κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας 
έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής 
αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλεί άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να 
υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 
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του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην 
υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει 
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει 
τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 
αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω 
προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που 
απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες 
της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν 
την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, 
κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν 
έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά 
περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.                                                                              

                                                                                       
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
 Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης είτε για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό είτε για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ποσοστού. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με 
το άρθρο 105 παρ.1 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.25 του άρθρου  107 
Ν.4497/2017.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση( παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19). 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 
13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019). 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία (άρθρο 360 
του ν. 4412/2016) ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 
 γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 361 του ν. 4412/2016).
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 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλομένης παράλειψης (άρθρο 
361 του ν. 4412/2016)

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (Σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του ν. 4412/2016).
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
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αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 
4412/2016)
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,  μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

α) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016.                                                   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού  και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.8.2 (Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για 
τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016  και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με την, ανά είδος, προσφερόμενη τιμή.
5.1.2. Πληρωμή: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών
 Η αξία των ειδών θα καταβληθεί  από το Δήμο Χανίων, μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών 
από την παραλαβή του τιμολογίου και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη 
νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 
4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται 
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,  
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.3. Κρατήσεις: Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και 
επαναληπτικής και τα έξοδα μεταφοράς  για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση.
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων- Δικαστική Επίλυση Διαφορών  

5.3.1 Ο ανάδοχος μπορεί (άρθρο 205 ν4412/16) κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει  προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και  ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της  σχετικής απόφασης.  Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.(παρ.23 ν.4605/2019).

5.3.2 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

α. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
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β. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από 
τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

γ. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της 
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα 
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο 
προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

δ. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν 
έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από 
τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως 
εκτελεστές.
ε. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης 
δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η 
εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης 
εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή 
εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως 
συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο 
εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με 
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα 
προς χρήση,  στις εγκαταστάσεις του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου του 
Δήμου Χανίων, σε συνεννόηση με τον Δήμο Χανίων μέσα σε προθεσμία  τεσσάρων (4) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Όλα τα είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα λειτουργικά, 
ανθεκτικά, χωρίς φθορές, αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν 
συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και περιλαμβάνονται στο  
παράρτημα Ι της παρούσας.                                                                                                                                                    
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.                                                                   
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
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(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους  καθοριζόμενους από το 6.2.1. άρθρο χρόνους.                                                                                                                                                     
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
.                                                                                                                                                                       

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων. 

6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
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σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ. 

6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

                                                                                                                           
    

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  - ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                                                                              

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια – τοποθέτηση – θέση σε λειτουργία –  και παράδοση 
προς χρήση του  εξοπλισμού  που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού 
στο Σχ. Πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους 
σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης και θα ελεγχθούν από την  επιτροπή 
παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα.

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι 113.885,82€ με το Φ.Π.Α και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από 
το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ “ΚΡΗΤΗ”2014-2020).

                                                                                                                                                  

ΧΑΝΙΑ,   ΜΑΡΤΙΟΣ   2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Δ.Τ.Υ.Δ.Χ

                          

                         

ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                      

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού για να καλύψει τις ανάγκες του 
νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ  Νεροκούρου του Δήμου Χανίων.
Όλα τα παρακάτω είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα λειτουργικά, 
ανθεκτικά, χωρίς φθορές, αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα.
Ο χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη, θα είναι 
επιλογής της υπηρεσίας. Ειδικά για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι  πέντε (5) 
ετών,  θα έχουν στρογγυλεμένα και ασφαλή άκρα. 
Όλα τα είδη θα προσκομισθούν στο κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού αφού προηγηθεί ενημέρωση του 
Δήμου Χανίων τουλάχιστον 5 ημερών, θα αποσυσκευασθούν , θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στις 
θέσεις που θα υποδειχθούν  από το προσωπικό του Δήμου .Όλες οι περιττές  συσκευασίες τους θα 
απομακρυνθούν και θα απορριφθούν με ευθύνη του προμηθευτή ώστε το κτίριο να παραμείνει καθαρό μετά 
την προσκόμιση των προϊόντων. 
Οι διαστάσεις των προϊόντων που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και μπορεί να έχουν απόκλιση + -5%.. 

Επιπλέον  απαιτούνται τα παρακάτω: 

1. το εργοστάσιο κατασκευής των ειδών της “Ομάδας 1: Παιδικά Έπιπλα” και των ειδών της “Ομάδας 2: Παι
    χνίδια – Παιδαγωγικό Υλικό” που αποτελούν ξύλινες κατασκευές να διαθέτει τα παρακάτω :  

α) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015,
β) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2015, 
γ) Πιστοποιητικό Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007, 
δ) Πιστοποιητικό ελέγχου για τα υλικά σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας (μοριοσανίδα και MDF) με 
βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 12460-3:2016 (προσδιορισμός της εκχύλισης φορμαλδεΰδης), 
ε) Πιστοποιητικό από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών.        

2. το εργοστάσιο κατασκευής των ειδών της “Ομάδας 3:  Έπιπλα Γραφείου” να διαθέτει τα παρακάτω :  
α) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015,
β) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2015, 
γ) Πιστοποιητικό Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007, 
δ) Πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο  ΕΛΟΤ 1801:2008.
ε) Πιστοποιητικό ελέγχου για τα υλικά σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας (μοριοσανίδα και MDF) 
κλάσεως ως προς  εκχύλιση φορμαλδεΰδης να είναι Ε1 ή μικρότερη.  

3. το εργοστάσιο κατασκευής των υφασμάτων των ειδών της «Ομάδας 7 : Κουρτίνες σκίασης» θα πρέπει να 
διαθέτει:     Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001. 

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό 
                             

Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα 
έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι λουστραρισμένος 
στο φυσικό χρώμα (επιλογής της υπηρεσίας). Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής 
ενδεικτικών διαστάσεων  5Χ2,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές 
τραβέρσες ορθογωνικής διατομής  ενδεικτικής διάστασης  4Χ2 εκ. Το κάθισμα θα είναι 
ανατομικό – πρεσσαριστό. Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή - ανατομική και θα 
αποτελείται επίσης από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω διατομής ενδεικτικής 
διάστασης 9Χ2 εκ.
Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι περασμένα στρογγύλι προκειμένου να 
είναι ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα 
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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές: 30Χ32Χ59 εκ. Διαστάσεις καθίσματος ενδεικτικές 
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(εσωτερικά): 25Χ31εκ.Ύψος καθίσματος: 32 εκ.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: 
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και 
ανθεκτικότητας),ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέθοδοι 
δοκιμών και απαιτήσεις ασφαλείας),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

2 Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό 

Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
20χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι εξ ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα επιλογής της 
υπηρεσίας. Το καρεκλάκι θα είναι μονταρισμένο και σταθερό, θα αποτελείται από τα δύο 
πλαϊνά του, το κάθισμα και την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο 
έδαφος αλλά έχουν κλίση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγάλη 
σταθερότητα στο καρεκλάκι και προεξέχουν περίπου 15εκ. πάνω από το κάθισμα 
προκειμένου να σχηματίζουν μπράτσα.  Στα μπράτσα του (στο επάνω μέρος τους) και στην 
πλάτη επίσης φέρει χουφτίτσες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα του τα άκρα είναι 
περασμένα στρογγύλι και  οι γωνίες στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα βρέφη.  Όλες οι 
συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό 
εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Ενδεικτικές διαστάσεις: 36Χ36Χ40 εκ. και ύψος 
καθίσματος 19εκ. Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι 
πληρούνται τα πρότυπα: 
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και 
ανθεκτικότητας),
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών και 
απαιτήσεις ασφαλείας),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

3 Τραπέζι παιδικό ορθογώνιο 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 
ενδεικτική διάσταση  5Χ5 εκ. Το καπάκι που έχει σχήμα ορθογώνιο θα είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας με χρώμα 
επιλογής της υπηρεσίας. 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 που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. Ύψος.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

4 Τραπέζι παιδικό εξάγωνο 

Ο εξάγωνος σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική 
διατομή ενδεικτικών διαστάσεων 5Χ5 εκ. Το τραπέζι θα έχει έξι πόδια για μεγαλύτερη 
σταθερότητα και όχι τέσσερα. Το καπάκι που θα έχει σχήμα εξάγωνο, θα είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας και σε χρώμα 
επιλογής της υπηρεσίας. 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 που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 102Χ118Χ56 εκ. ύψος.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

5 Τραπέζι στρογγυλό βρεφών

Τραπέζι στρογγυλό  βρεφών με εξάγωνο (για μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετό του θα 
είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε όλες του τις πλευρές. Τα πόδια 
θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση φορμάικας σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας . 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές 
διαστάσεις : διάμετρος 100 εκ. και ύψος  40 εκ.               
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: 
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ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

6 Κρεβάτι νηπίων 

Κρεβατάκι νηπίων θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη 
τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του θα είναι ορθογωνικής 
διατομής ενδεικτικής 10 x 4 εκ.  και ο πάτος του θα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να 
αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα διαθέτει προστατευτικές τραβέρσες και στις 
δύο του πλευρές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Το 
στρώμα δεν περιλαμβάνεται
Ενδεικτικές διαστάσεις του κρεβατιού: 135Χ65Χ55 εκ.  Απαιτείται αποδεικτικό από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: 
EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις 
ασφαλείας)
EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών). 
Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

7
Κρεβάτι βρεφικό 

Κρεβάτι βρεφικό θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη 
τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και 
στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει 
με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα 
αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα φέρει 
4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα βρέφη.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: 
EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Απαιτήσεις 
ασφαλείας) 
EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών).
Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 135Χ75Χ93εκ.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

8 Κρεμάστρα μεταλλική 

Η μεταλλική κρεμάστρα θα  αποτελείται από μεταλλική ράβδο και 12 γάντζους,  οι οποίοι  
θα κοιτούν προς τον τοίχο για μεγαλύτερη ασφάλεια.  Η μεταλλική ράβδος θα έχει μήκος  
100 εκατοστά με  12 γαντζάκια. Το  χρώμα θα είναι  επιλογής της υπηρεσίας . Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη .

9 Συρταριέρα 12 θέσεων 
χρωματιστή 

Η συρταριέρα θα είναι κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός  και χρωματιστά τα συρτάρια. 
Φέρει 12 συρτάρια (2 στήλες Χ 6) το μοντάρισμα των οποίων γίνεται με οδοντωτά – 
μπακλαβωτά μόρσα  από ειδικό μηχάνημα. Το έπιπλο έχει 4 ρόδες ενισχυμένες (με φρένο) 
για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 80Χ40Χ80 εκ ύψος.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

10 Φαρμακείο
Θα είναι κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και 
τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ23Χ61 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

11 Καναπές αναμονής 2 θέσεων 

Αναπαυτικός καναπές δύο θέσεων. Διαθέτει τέσσερα πόδια. Κατασκευασμένος από 
ανθεκτικό ξύλινο σκελετό με μαξιλάρια από αφρώδες υλικό. Είναι επενδυμένος με απαλό 
ύφασμα χρώματος μπλε.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 145 x 75 x 90 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης 
: 2 έτη .

12 Κρεβάτι νηπίων διώροφο

Κρεβάτι νηπίων διώροφο, θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού μη τοξικό φιλικό προς το 
περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια ορθογωνικής διατομής και ο πάτος του  θα  αποτελείται από 
ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Στις δύο του πλευρές το 
κρεβάτι  φέρει προστατευτικές τραβέρσες . Τα κεφαλάρια θα έχουν τραβέρσες και 
χρησιμοποιούνται σαν σκάλα για το ανέβασμα στο επάνω κρεβάτι. Όλα τα άκρα του είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα στρώματα δεν περιλαμβάνονται. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 135x 65 x 130 εκατοστά ύψος. Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

13 Στρώμα παιδικό ορθοπεδικό

Στρώμα ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελατήρια ανά 
τετραγωνικό μέτρο. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: λευκός 
βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος), 100% ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ: 
ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίησης Ο eko-tex, ακρυλική βάτα 170 gr / m2,  
ύφασμα - Νοnwoven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Επίσης φέρει αδιάβροχη 
επένδυση στη μία του πλευρά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 130Χ60Χ13 εκατοστά. 
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14 Καρέκλα προσωπικού 
χρωματιστή 

Καρέκλα προσωπικού χρωματιστή θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα και ο 
υπόλοιπος σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Σκελετός 
ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες  
για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό και θα αποτελείται από έξι κοίλες, 
μορσαριστές πήχεις. Η πλάτη θα είναι επίσης κοίλη - ανατομική και θα αποτελείται από δύο 
πήχεις. Όλος ο σκελετός , τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα. Στη καρέκλα δεν 
θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές: 40Χ38Χ81 εκ. Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 45 εκ.  
Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

15 Μαγνητικός πίνακας λευκός Πίνακας λευκός (μαγνητικός και μαρκαδόρου) με πλαίσιο αλουμινίου. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 90 x 60 εκατοστά . Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

16 Ντουλάπα πύργος σκεπή 

Ντουλάπα πύργος με κορυφή με σχήμα σκεπής θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός 
του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή 
πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα τριγωνικό το οποίο προεξέχει από τον 
υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους 
κύκλους κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο 
μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της 
υπόλοιπης πόρτας. 
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 
που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις επίπλου: 40Χ42Χ180 εκ. Ύψος. Όλα τα χρώματα θα είναι επιλογής 
υπηρεσίας.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

17 Ντουλάπα πύργος κάστρο

Ντουλάπι πύργος Κάστρο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση 
οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το 
πορτάκι του. Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο 
επάνω μέρος τελείωμα μορφοποιημένο σε κάστρο το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο 
σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους 
κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος).  Οι 
εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια 
που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ42Χ180 εκ. Ύψος. Όλα τα χρώματα θα είναι επιλογής 
υπηρεσίας.Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .  

18 Ντουλάπα πύργος παλάτι

Ντουλάπι πύργος Παλάτι  θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση 
οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το 
πορτάκι του. Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του έχει στο 
επάνω μέρος τελείωμα τριγωνικό με καμπυλωτές άκρες το οποίο προεξέχει από τον 
υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους 
κύκλους κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο 
μικρότερος).  Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της 
υπόλοιπης πόρτας.  Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 
χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ42Χ180 εκ. Ύψος. Όλα τα χρώματα θα είναι 
επιλογής υπηρεσίας.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

19 Ετικετοθήκες αυτοκόλλητες 
διάφανες (σετ 28 τεμαχίων) 

Eτικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες. Σετ 28 τεμαχίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 3,7 x 5,5 
εκατοστά. 

20 Παγκάκι μεταλλικό Παγκάκι μεταλλικό, χρωματιστό επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100 x 27 x 
40 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

21 Τρόλεϊ για χαρτόνια

Τρόλεϊ για χαρτόνια θα είναι κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση 
οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. 
Περιλαμβάνει 4 ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών (τα τρία κινητά), 6 ξύλινα συρτάρια 
και 6 πλαστικά κουτιά για την αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα στο επάνω 
μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Το 
μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό 
μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω μέρος έχουν χούφτες για 
το εύκολο τράβηγμα. 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 νερού, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 103Χ64Χ95 εκ. Ύψος. Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη .

22 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών 
στενό (73Χ52) 

Στρωματάκι αλλαγής βρεφών στενό, κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής 
πυκνότητας για να μην χάνει την φόρμα του, με επένδυση PVC, η οποία είναι φιλική για το 
δέρμα του μωρού.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 73 x 52 x 8 εκ. 
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23 Πίνακας ανάρτησης εργασιών

Πίνακας ανάρτησης εργασιών. Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, 
μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με 
τσόχα ή άλλο ύφασμα  με χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120 x 
100 εκατοστά. Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στον τοίχο.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

24 Τραπέζι κουζίνας 

Τραπέζι κουζίνας θα είναι κατασκευασμένος με σκελετό  από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20χιλ. 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 νερού, μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 150 x 80 x 75 εκ. Ύψος. Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη 

25 Καρέκλα κουζίνας 

Καρέκλα κουζίνας θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει ανατομική πλάτη και στο κάθισμα 
φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 42Χ42Χ87εκ. ύψος πλάτης και 46 εκ. ύψος καθίσματος. Χρόνος εγγύησης : 2 
έτη .

26 Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο. Σε φυσικό χρώμα του ξύλου. Ενδεικτικό ύψος πλάτης 74εκ., 
ύψος καθίσματος 45εκ.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

27 Μαξιλάρα Πουφ σε σχήμα 
“ΗΛΙΟΣ” 

Μαξιλάρα πουφ σε σχήμα “ΗΛΙΟΣ” σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές 
διαστάσεις διαμέτρου 100 εκατοστά.

28 Πουφ σε σχήμα  “ΣΚΥΛΑΚΙ” Πουφ σε σχήμα “ΣΚΥΛΑΚΙ”  σε χρώματα  επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις 
30x50 εκ. 

29 Βαγονέτο για 10 στρογγυλά 
μαξιλαράκια

Βαγονέτο αποτελούμενο από 4 πλευρές και τον πάτο στο οποίο αποθηκεύονται 10 
στρόγγυλα μαξιλάρια διαμέτρου 35 εκ. και πάχους 3 εκ. Τα μαξιλάρια δεν 
περιλαμβάνονται.

30 Μαξιλαράκι στρογγυλό  
δίχρωμο 

 Μαξιλάρι στρόγγυλο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει την φόρμα 
του. Επενδυμένο με δερματίνη σε διαφορετικές αποχρώσεις της βάσης, του πάτου και της 
φάσας του. Ενδεικτικές διαστάσεις: 35Χ7 εκ. Ύψος. Επιλογή υπηρεσίας των χρωμάτων 
δερματίνης τουλάχιστων 8 χρωμάτων. 

31 Εταζιέρες τοίχου Α
Εταζιέρα τοίχου Α  θα είναι 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. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 20 x 65 εκατοστά. Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

32 Εταζιέρες τοίχου Β

Εταζιέρα τοίχου Β θα διαθέτει 6 χωρίσματα σε 3 στήλες και 2 σειρές. Θα είναι 
κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 180 x 20 x 65 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

33 Κλειδοθήκη

Κλειδοθήκη θα είναι 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, 
με ενδεικτικές διαστάσεις: 35Χ45 εκ. ύψος. Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

34 Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία 
κουτιά

 Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από  
συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα 
βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 12 
μεσαία πλαστικά κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ15 εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά είναι βαρέως 
τύπου και έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά 
θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι 
κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα 12 κουτιά θα πρέπει να 
καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν πουθενά κενό. Η πίσω πλευρά 
(πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.  Το έπιπλο φέρει 4 
ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.  Όλα 
τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
104Χ47Χ77 εκ. Ύψος. Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .  

35 Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι 
για χαρτιά.

Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι για χαρτιά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 52 x 30 x 70 εκ., 
χωρητικότητας  60 λίτρα. 

36 Κάδοι απορριμάτων 5lt inox mat 
με πεντάλ Κάδος απορριμάτων 5 lt inox mat με πεντάλ και ενδεικτικό ύψος:  29 εκ.

37 Κάδος  γραφείου  μεταλλικός 
ανοικτός 

Κάδος γραφείου μεταλλικός διάτρητος ανοικτός .   Ενδεικτικού διαμέτρoυ 26 εκ. και     
ύψους 28 εκ. 

38 Κάδοι απορριμάτων 10lt Κάδος απορριμάτων 10lt   με ενδεικτικές διαστάσεις: 19 x 23 x 38 εκ.

39 Κάδοι απορριμάτων 20lt inox 
mat με πεντάλ

Κάδος απορριμάτων 20 lt inox mat  με πεντάλ  με ενδεικτικές διαστάσεις ύψους 43 εκ.

40 Κάδοι απορριμάτων 50lt Κάδος απορριμάτων  50 lt  με ενδεικτικές διαστάσεις : 29Χ37Χ65 εκ.
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41 Καλάθι άπλυτων 60lt Καλάθι άπλυτων 60lt  ενδεικτικών  διαστάσεων:  45 x 34 x 57 εκ.

42 Κάδος απορριμάτων 70lt με 
πεντάλ 

Κάδος απορριμάτων 70lt  με πεντάλ  από άκαυστο υλικό.  Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 
Ενδεικτικές  διαστάσεις : 50 x 41 x 66 εκ.

43 Συσκευή χειροπετσέτας inox Επιτοίχια συσκευή χειροπετσέτας inox για 400 φύλλα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 28x10x26 εκ. 

44 Αυτοκόλλητα τοίχου (δένδρο 
πουά)  

Αυτοκόλλητα τοίχου (δέντρο πουά)  με εξαιρετική εκτύπωση. Ενδεικτικές διαστάσεις 122 X 
173 εκ. και ύψους 173εκ. 

45 Ανατομικό καθικάκι 
ιπποποταμάκι (γιο γιο) 

Ανατομικά καθικάκια ιπποποταμάκι πράσινο (γιο γιο) με αντιολισθητική βάση. Εύκολο στο 
καθάρισμα. Ενδεικτικές διαστάσεις 38χ27χ23 εκ. 

46 Μαγνητάκια στρογγυλά (σετ 40 
τεμαχίων)

Μαγνητάκια στρόγγυλα (σετ 40 τεμαχίων ), διαφόρων χρωμάτων και ενδεικτική διάμετρος: 
2 εκ. 

47 Παιχνιδόκουτο   με καπάκι Παιχνιδόκουτο  με καπάκι από πλαστικό υλικό απεριόριστης αντοχής. Δεν περιλαμβάνει τις 
ρόδες.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 31 x 43 x 30 εκ. 

48 Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές 
(σετ 4 τεμαχίων) 

Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές, σετ 4τεμαχίων. 

49 Καναπεδάκι τριθέσιο

Καναπεδάκι τριθέσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς ο πάτος. Είναι 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς 
το περιβάλλον. Φέρει μαξιλάρι στο κάθισμα και την πλάτη τα οποία είναι επενδυμένα με 
υφάσματα υψηλής ποιότητας ή δερματίνη σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας . Όλα του 
τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και 
πλένονται εύκολα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 135Χ45Χ48 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

50 Καναπεδάκι διθέσιο

Καναπεδάκι διθέσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς ο πάτος. Είναι 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς 
το περιβάλλον. Φέρει μαξιλάρι στο κάθισμα και την πλάτη τα οποία είναι επενδυμένα με 
υφάσματα υψηλής ποιότητας ή δερματίνη σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Όλα του τα 
άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα καλύμματα βγαίνουν και 
πλένονται εύκολα.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 90Χ45Χ48 εκατοστά. Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1 Μικρό μανάβικο 

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF πάχους 17 χιλ. με επένδυση οξιάς 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Έχει δύο 
κεκλιμένα ράφια στα οποία χωράνε τέσσερα καφάσια και ένα ράφι συναλλαγών σε ύψος 
περίπου 56εκ. Το πάνω μέρος θα δεθεί με τραβέρσα η οποία θα φέρει επιγραφή. Τα 
κεκλιμένα ράφια θα φέρουν πηχάκια στο τελείωμά τους για να μην πέφτουν τα καφάσια. 
Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 67 x 56x ύψος 125εκ. Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα 
πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α 1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α 1:2014(Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης :  2 έτη . 

2. Κουζινάκι

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια 
και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο φούρνο μικροκυμάτων και θέση για 
κουτάλες. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα 
και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα  είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 68Χ36Χ100 εκ. ύψος. 1
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα 
πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α 1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α 1:2014(Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης :  2 έτη .  
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3 Σετ κουζινάκι  σε φυσικό χρώμα 
ξύλου

Σετ κουζινάκι, κατασκευασμένο από συνθετικό μασίφ ξύλο ο σκελετός και πλακάζ, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνει 5 κομμάτια με ενδεικτικές 
διαστάσεις : Ψυγείο  40 x 34 x 79 εκ. ύψος, Πλυντήριο: 40 x 34 x 53 εκ. ύψος, Φούρνος: 40 x 
53 x 34 εκ. ύψος,  Νεροχύτης: 40 x 34 x 65 εκ. ύψος, Φουρνάκι μικροκυμμάτων: 36 x 28 x 24 
εκ . Συνολικό ενδεικτικό μήκος  σετ : 160 εκ. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα 
πρότυπα: 
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α 1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α 1:2014(Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων).  Χρόνος εγγύησης :  2 έτη . 

4 Πάγκος Μαραγκού 1

Θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς τα ράφια, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με 
ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο επάνω μπροστά μέρος θα έχει χαραγμένα 
εργαλεία και την επιγραφή «ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ». Στο επάνω μέρος στη πλάτη έχει διάτρητο 
πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των εργαλείων. Στο κάτω μέρος υπάρχει 
βαθύ ράφι. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα 
και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Συνοδεύεται από πλήρη σειρά ξύλινων εργαλείων μαραγκού.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 
85Χ58Χ113 εκ. ύψος. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα 
πρότυπα: 
EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες,  
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων. Χρόνος εγγύησης :  2 έτη .  

5 Πάγκος Μαραγκού 2

Θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και από συνθετικό 
ξύλο MDF με επένδυση οξιά. Θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου εκτός 
από τα πορτάκια και τους σφυγγτήρες που θα είναι χρωματιστά. Στο κάτω μέρος φέρει 
ντουλάπι διπλό συρόμενο, από πάνω ράφι, πάνω από το ράφι υπάρχει ο πάγκος εργασίας ο 
οποίος στο μπροστινό του μέρος στην τέρμα αριστερή και τέρμα δεξιά γωνία φέρει 
σφυγγτήρες ξύλινους. Ο πάγκος έχει πλάτη στο πίσω μέρος η οποία στο επάνω μέρος της 
έχει ειδικές εγκοπές όπου τοποθετούνται εργαλεία. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, 
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον
Ενδεικτικές διαστάσεις: 110Χ50Χ100 εκ. Ύψος. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό  από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα 
πρότυπα:
EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων). Χρόνος εγγύησης :  2 έτη . 

6 Καφασάκι Ξύλινο

Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς. Βερνικωμένο με βερνίκια νερού, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα. 
Ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 30 x 20 x 10 εκατοστά. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα 
πρότυπα: 
EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες),              
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων).

7 Τρόλεϊ  Πολλαπλών Χρήσεων  

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Το τρόλεϊ θα έχει 
πολλαπλές χρήσεις όπως: τρόλεϊ μουσικής, ψυχοκινητικής, ακόμη και σαν βοηθητικό τρόλεϊ 
ζωγραφικής. Αποτελείται από τρία ράφια: το ράφι της βάσης με ενδεικτική διάσταση 70Χ59 
εκ., το μεσαίο ράφι με ενδεικτική διάσταση 70Χ57 εκ. και το επάνω ράφι με ενδεικτική 
διάσταση 70Χ32 εκ. Τα δύο πλαϊνά του τρόλεϊ θα έχουν κυκλικό σχήμα. Όλα τα ράφια 
φέρουν και στις δύο πλευρές πηχάκι κάθετο ύψους 5 εκ. ώστε να αποφεύγεται η πτώση των 
αντικειμένων που τοποθετούνται πάνω σε αυτά. Το τρόλεϊ φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες 
(οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή του. Επίσης στο πάνω μέρος των δύο πλαϊνών 
του φέρει χούφτες – λαβές ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση του. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  Το τρόλεϊ είναι λουστραρισμένο στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου εκτός από τα κάθετα πηχάκια των ραφιών τα οποία είναι χρωματιστά. Τα 
χρώματα και τα βερνίκια που θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 74Χ70Χ89 εκατοστά ύψος. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα 
πρότυπα:  
ΕΝ 71-1:2014  (Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες),   
EN 71-2:2011+A1:2014  (Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα),  
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EN 71-3:2013+A1:2014  (Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων).  Χρόνος εγγύησης :  2 έτη . 

8 Κούκλες κουκλοθέατρου (σετ 6 
και 8 τεμαχίων)

Θεατροκούκλες σε διάφορες φορεσιές και μορφές ενδεικτικού ύψους 25-30 εκ. περίπου, με 
πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο, κατασκευασμένες από υλικά μη τοξικά, φιλικά προς 
το περιβάλλον και κατάλληλα για παιδιά άνω των 3 ετών. Θεματολογία ανά σετ διαφορετική 
(σετ 6 τεμ με θέμα “Οικογένεια”, σετ 8 τεμ. με θέμα “Τα τρία γουρουνάκια” η 
“Κοκκινοσκουφίτσα”).  Να φέρει σήμανση CE.

9 Γαντόκουκλες επαγγελμάτων 
(σετ 8 και 10 τεμαχίων) 

Γαντόκουκλες με διαφορετικά  επαγγέλματα. Σετ 8 και 10 τεμαχίων. Τα σετ είναι κατάλληλα 
για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών.  Ενδεικτικό μέγεθος γαντόκουκλων 21 εκ. Να φέρει 
σήμανση CE.

10 Πλαστικά φρούτα (σετ 22 
τεμαχίων)

Πλαστικά μίνι φρούτα πιστή απομίμηση των πραγματικών κατασκευασμένα από πλαστικό μη 
τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Κατάλληλο για παιδιά σε σετ των 22 τεμαχίων. Να 
φέρει σήμανση CE.

11 Πλαστικά λαχανικά (σετ 28 
τεμαχίων)

Πλαστικά μίνι λαχανικά πιστή απομίμηση των πραγματικών κατασκευασμένα από πλαστικό 
μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής.  Κατάλληλο για παιδιά σε σετ των 28 τεμαχίων. Να 
φέρει σήμανση CE.

12 Ξύλινη εργαλειοθήκη με 
εργαλεία

Ξύλινη εργαλειοθήκη με εργαλεία. Ενδεικτικές διαστάσεις εργαλειοθήκης 24 x 13x 15εκ. 
ύψος. Ενδεικτικός αριθμός εργαλείων 16 τεμάχια τα οποία να μπορούν να συνδεθούν πάνω 
στην εργαλειοθήκη. Κατάλληλα για παιδιά άνω των 3 ετών . Να φέρει σήμανση CE.

13 Σετ ξύλινων κύβων ήχου 
Σετ ξύλινων κύβων ήχου. Στους πάτους των κύβων υπάρχει χρωματιστή λεπτομέρεια για 
επαλήθευση των ζευγαριών. Η συσκευασία περιλαμβάνει 12 τεμαχία με ξύλινη λαβή και 
ξύλινο τελάρο με ενδεικτικές διαστάσεις: 32Χ25 εκ. Να φέρουν σήμανση CE.

14 Κουζινάκι βρεφών

Κουζινάκι βρεφών. Κατασκευασμένο από MDF και ξύλο οξιάς. Η κουζίνα αποτελείται από μία 
μονάδα που περιλαμβάνει κουζίνα και νεροχύτη. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1 έτους και 
άνω. Ενδεικτικές διαστάσεις: 75 x 38 x 38 εκ. ύψος. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Να φέρει σήμανση 
CE. 

15 Κουκλοθέατρο

Θα είναι κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο επάνω μέρος έχει σκηνή 
κουκλοθέατρου με κουρτίνα που καταλήγει σε τριγωνικό σχήμα ( σκεπούλα). Όλα τα άκρα 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 90Χ125 εκατοστά ύψος. Να φέρει σήμανση CE.  Χρόνος εγγύησης :  2 έτη . 

16 Βαλίτσα κομμώτριας

Βαλίτσα κομμώτριας με πολλά αξεσουάρ. Από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και 
απεριόριστης αντοχής. Περιλαμβάνει βούρτσα, χτένα, κοκαλάκια, πιστολάκι, άρωμα, στικ και 
ένα καθρεφτάκι. Με ενδεικτικές διαστάσεις  βαλίτσας 28 x 10 x 25 εκατοστά. Κατάλληλο για 
παιδιά από 3 ετών και πάνω.  Να φέρει σήμανση CE.

17 Πίνακες προγραφής σε κουτί
Πίνακες προγραφής σε κουτί. Περιλαμβάνει: 1 ξύλινο κουτί ενδεικτικών διαστάσεων 
27*30*7εκ.,  5 πίνακες με διάφορα πατρόν και 5 ξύλινες λαβές εξάσκησης.   Να φέρει 
σήμανση CE.

18 Μαγνητική Πυραμίδα τροφίμων
Μαγνητική πυραμίδα τροφίμων. Περιλαμβάνονται 91 εικόνες. Ενδεικτικές διαστάσεις 
πυραμίδας 90 x 90 εκατοστά. Να φέρει σήμανση CE.

19 Τρόλεϊ γιατρού με εξαρτήματα 

Τρόλεϊ  γιατρού με ήχους,  κουμπιά  και πολλά εξαρτήματα (στηθοσκόπιο, γυαλιά, σύριγγα, 
κλτ.). Διαθέτει  δύο  τροχούς στο κάτω μέρος ώστε να μετακινείται εύκολα στον χώρο και 
περιλαμβάνει βαλιτσάκι και εργαλεία γιατρού .  Οι ενδεικτικές διαστάσεις του είναι:  
31Χ32Χ55 εκατοστά ύψος.  Να φέρει σήμανση CE.

20 Κουζινικά  100 τεμαχίων
Κουζινικά 100 τεμαχίων . Πλήρες σετ που αποτελείται από  100 τεμάχια: σετ φαγητού, σετ 
καφέ, κατσαρόλες, σετ ζαχαροπλαστικής. Είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο πλαστικό 
υλικό εξαιρετικής ποιότητας που δεν σπάει. Να φέρει σήμανση CE.

21 Ζωάκια 30 τεμαχίων σε κουτί 

Ζωάκια  σετ 30 τεμαχίων σε συσκευασία πλαστικού κουτιού. Κατασκευασμένα από πλαστικό 
υλικό εξαιρετικής ποιότητας. Μια σειρά από υψηλής ποιότητας, σκληρά και ζωγραφισμένα  
πλαστικά ζώα.  Περιλαμβάνεται μια ετικέτα με τα χαρακτηριστικά των ειδών στα οποία 
ανήκουν.  Να φέρει σήμανση CE.

22 Οικοδομικό υλικό
To σετ περιλαμβάνει 64τεμ.,  32 ορθογώνια τουβλάκια (σε 4 διαφορετικά χρώματα), 16 
τετράγωνα τουβλάκια και 16 στρογγυλεμένα τουβλάκια. Κατασκευασμένα από μαλακό υλικό 
για αθόρυβο παιχνίδι. Να φέρει σήμανση CE.

23 Κουκλόσπιτο φορητό με 
επίπλωση

Κουκλόσπιτο φορητό ξύλινο με επίπλωση.  Αποτελείται από 3 διαφορετικά σπιτάκια, τα 
οποία μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργηθεί ένα 
ξεχωριστό σπίτι. Διαθέτει  εύχρηστη χειρολαβή για την δυνατότητα μεταφοράς. Ενδεικτικές 
διαστάσεις μεγάλου σπιτιού: 25 x 36 x 32 εκ. ύψος. Να φέρει σήμανση CE. 

24 Τουβλάκια σε πλαστική σακούλα Τουβλάκια  110 τεμάχια (2 μεγέθη) σε πλαστική σακούλα, Ενδεικτικές διαστάσεις: μεγάλο: 
11,5 X 5,7 X 3,5 εκ., μικρό: 5,7 x 5,7 x 3,5 εκ.   Να φέρει σήμανση CE. 

25 Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι 
κυκλοφοριακής Αγωγής

Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι κυκλοφοριακής αγωγής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100 X 100 
εκατοστά (ανοιχτό).  Να φέρει σήμανση CE. 

26 Κουβάς με 30  οχήματα Πολύ γερά - εύκαμπτα - με μη αποσπώμενες ρόδες . Περιλαμβάνει: 4 βάρκες 14 εκατοστά, 2 
γερανούς 15 εκατοστά, 3 καρότσες 14 εκατοστά, 1 φορτωτή 18 εκατοστά, 2 ελικόπτερα 11 
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εκατοστά, 2 αεροπλάνα 10 εκατοστά, 1 φορτηγό 16 εκατοστά, 3 αυτοκίνητα 12 εκατοστά, 1 
φαγάνα 13 εκατοστά, 1 τρένο 14 εκατοστά, 3 τρέιλορ 10 εκατοστά,  2 αυτοκίνητα 11 
εκατοστά, 1 φορτωτής 10 εκατοστά, 1 βαγόνι 15 εκατοστά, 1 τρέιλερ 10 εκατοστά 1 τρενάκι 
11 εκατοστά 1 καρότσι 14 εκατοστά.  Κατασκευασμένες από υλικά μη τοξικά, φιλικά προς το 
περιβάλλον και κατάλληλα για παιδιά άνω των 3 ετών. Να φέρει σήμανση CE.

27 Σετ συμπλήρωσης σκίτσου 

Σετ  συμπλήρωσης σκίτσυ. Περιλαμβάνονται 10 κάρτες από εύκαμπτο πλαστικό υλικό 
διαστάσεων 20 x 15 εκατοστά η κάθε μια, 2 καθρεφτάκια (ακρυλικά) και 1 μαρκαδόρος. 
Γράφονται με μαρκαδόρο άσπροπίνακα ώστε να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά. Να φέρει 
σήμανση CE. 

28 Σφηνώματα γεωμετρικά 
σχήματα

Ξύλινα σφηνώματα σε γεωμετρικά σχήματα. Το στοιχείο εισαγωγής προωθεί στην 
αναγνώριση αντικειμένων διαφόρων μορφών με παιχνιδιάρικο τρόπο αναπτύσσοντας τις  
δεξιότητες του παιδιού. Ενδεικτικές διαστάσεις: 40 x 40 εκατοστά. Να φέρει σήμανση CE.

29 Σετ φύλλων προγραφής

Σετ φύλλων  προγραφής. Περιλαμβάνει 10 φύλλα από πλαστικό υλικό στο οποίο τα παιδιά 
μπορούν να γράψουν ξανά και ξανά με μαρκαδόρο ασπροπίνακα (ο οποίος περιλαμβάνεται). 
Τυπωμένες ασκήσεις προγραφής με διάφορους βαθμούς δυσκολίας και στις δυο όψεις. Να 
φέρει σήμανση CE.

30 Κορνίζα με δεσίματα mondessori
Κορνίζες με δεσίματα Mondessori. Σετ από 6 διαφορετικές ξύλινες κορνίζες που βοηθούν τα 
παιδιά να εξασκηθούν σε διάφορα δεσίματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 41 x 37 εκατοστά. Να 
φέρει σήμανση CE.

31 Ο πρώτος μου αργαλειός 
επιτραπέζιος 

Ο πρώτος μου αργαλειός επιτραπέζιος. Ενδεικτικές διαστάσεις  28 x 24 x 8 εκατοστά. 
Κατασκευές με κλωστές, κορδέλες, μαντίλια κ.α. Κατάλληλο για παιδιά από 4 ετών και πάνω.  
Να φέρει σήμανση CE.

32 Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής

Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής. Σετ από 4 πίνακες από εύκαμπτο με 4 διαφορετικές 
διαδρομές ενδεικτικών διαστάσεων 100 x 25 εκατοστά ο κάθε ένας. Τοποθετείται στον τοίχο 
και χρησιμοποιείται ξανά και ξανά. Περιλαμβάνεται 1 μαρκαδόρος ασπροπίνακα.   Να φέρει 
σήμανση CE. 

33 Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας 
Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας. Περιλαμβάνει: 1 μαγνητικό πίνακα ενδεικτικών διαστάσεων 
60 x 60 εκατοστά. Με 12 εικόνες, 1 ραφάκι, 60 μαγνητικά σχήματα. Να φέρει σήμανση CE . 

34 Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 48x30x42 εκατοστά. Να φέρει 
σήμανση CE.

35 Παιχνίδι με γρανάζια
Παιχνίδι με γρανάζια. Πολύχρωμα ξύλινα γρανάζια που συνδυάζονται μεταξύ τους. Μόνο 
όταν ο μεγάλος μπλε τροχός μπει στη σωστή θέση γίνεται ξεκάθαρο αν το σχέδιο λειτουργεί.  
Ενδεικτικές διαστάσεις 20,5 x 20,5 εκατοστά. Να φέρει σήμανση CE.

36 Βαγονέτο συντονισμού
Βαγονέτο συντονισμού. Βάση από ξύλινο υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 
Μεταλλικές διαδρομές. Ενδεικτικές διαστάσεις: 20x20x26 εκατοστά. Να φέρει σήμανση  CE . 

37 Συντονισμός με σωλήνες και 
μπάλες

Ξύλινη βάση  με μεταλλικούς σωλήνες και πλαστικές μπάλες υψηλής ποιότητας και 
απεριόριστης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 33x25x31 εκατοστά.  Να φέρει σήμανση  CE . 

38 Παιχνίδι τοίχου Ζέβρα Ξύλινο παιχνίδι τοίχου σε σχήμα ζέβρας. Σφηνώματα γεωμετρικών σχημάτων.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 36 x 55 εκατοστά. Να φέρει σήμανση  CE . 

39 Βάση ταξινόμησης σχημάτων και 
χρωμάτων 

Βάση ταξινόμησης σχημάτων & χρωμάτων. Ταιριάξτε τα σχήματα και τα χρώματα σωστά. 
Διαστάσεις: 35 x 7 x 7,5 εκατοστά Να φέρει σήμανση  CE . 

40 Βάση ταξινόμησης γεωμετρικών 
σχημάτων με καρφάκια

Βάση γεωμετρικών σχημάτων με καρφάκια. Διαφορετικά εμπόδια σε κάθε στύλο, τα παιδιά 
πρέπει να σκεφτούν πώς να βγάλουν τα μπλοκ έξω και να τα επαναφέρουν. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 30 x 9 x 7,5 εκατοστά. Να φέρει σήμανση  CE . 

41 Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο 
βατραχάκι

Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο βατραχάκι ξύλινο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 36 x 55 εκατοστά. Να 
φέρει σήμανση  CE . 

42 Μαγαζάκι

Θα είναι κατασκευασμένος ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς  και τα ράφια θα είναι 
από ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς . Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου και τα ράφια χρωματιστά. Θα συνοδεύεται από τέντα και λοιπά στοιχεία.  
Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ο εξοπλισμός  (καφάσια) δεν περιλαμβάνεται. Ενδεικτικές διαστάσεις : 82Χ52Χ135 εκ. Ύψος. 
Χρόνος εγγύησης :  2 έτη . .   

43 Παντοπωλείο τρόλεϊ 

Παντοπωλείο τρόλεϊ θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένο 
στο φυσικό χρώμα, θα περιλαμβάνει δύο ενισχυμένους τροχούς στο κάτω μέρος ώστε να 
μετακινείται εύκολα και στην στέψη τέντα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια.  Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ο εξοπλισμός (καφάσια) δεν 
περιλαμβάνεται. Ενδεικτικές διαστάσεις: 72 x 42 x 115 εκατοστά ύψος. Χρόνος εγγύησης :  2 
έτη . 

44 Πίνακας μουσικών οργάνων

Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον.  Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά 
μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Ενδεικτικές διαστάσεις του πίνακα: 80Χ60 εκ. Θα 
περιλαμβάνει πλήρες σετ μουσικών οργάνων: μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη 
μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος 
κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα 





Σελίδα 54 από 163

ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο. Σύνολο 18 μουσικά όργανα.

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Γραφείο 1400

Tο γραφείο ενδεικτικών διαστάσεων 1,40Χ0,80Χ0,73Υ θα  έχει μεταλλικό σκελετό, ο οποίος 
βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή. Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από 
χαλυβδοέλασμα 2,0 και 1,5mm στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα και 
απαρτίζεται από: α) τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού Τ (τύπος «C») που διαθέτουν 
κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα, ορθογώνιας διατομής 
100x40x1,5mm οριζόντιο πέλμα διατομής «Π» από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 
2mm· οριζόντιο άνω πρόβολο στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από στραντζαρισμένο 
χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm, β) μεταλλική μετώπη από χαλυβδοέλασμα 1,5mm που 
βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών. Όλες οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 
25mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 
και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. Φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης με 
πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, με δυνατότητα ρύθμισης από 0 – 
20mm. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας υπάρχουν στηρίγματα για την στήριξη των 
καλωδίων . Χρώμα μεταλλικού σκελετού γκρί  Ασιμί,  χρώμα μελαμίνης  Υπόλευκο, 
επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια .                                                  

2 Γραφείο 1600

Tο γραφείο ενδεικτικών διαστάσεων 1,60Χ0,80Χ0,73Υ θα  έχει μεταλλικό σκελετό, ο οποίος 
βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή. Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από 
χαλυβδοέλασμα 2,0 και 1,5mm στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα και 
απαρτίζεται από: α) τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού Τ (τύπος «C») που διαθέτουν 
κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα, ορθογώνιας διατομής 
100x40x1,5mm οριζόντιο πέλμα διατομής «Π» από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 
2mm· οριζόντιο άνω πρόβολο στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από στραντζαρισμένο 
χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm, β) μεταλλική μετώπη από χαλυβδοέλασμα 1,5mm που 
βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών. Όλες οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 
25mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 
και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm. Επίσης φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης με 
πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, με δυνατότητα ρύθμισης από 0 – 
20mm. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας υπάρχουν στηρίγματα για την στήριξη των 
καλωδίων. Χρώμα μεταλλικού σκελετού γκρί Ασιμί, χρώμα μελαμίνης υπόλευκο, επιλογής 
υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια . 

3 Συρταριέρα με τρία συρτάρια 

Συρταριέρα με τρία συρτάρια, τροχήλατη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας 
Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης συνολικού πάχους 18 mm, με τηλεσκοπικούς 
οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο 100% με σύστημα απόσβεσης 
κλεισίματος ''soft close'' (φρένο). Οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια, που 
καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας ''anti-
tilt'', που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό. Το 
ενδεικτικό πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9 mm.  Παράλληλα  φέρουν σύστημα 
συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. Υπάρχει η δυνατότητα 
φρεναρίσματος των εμπρόσθιων τροχών.  Χρώμα κασώματος - γκρι Ασιμί , χρώμα άνω 
επιφάνειας και πρόσοψης – Υπόλευκο, επιλογής  υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις 
συρταριέρας  43X59X55Υ εκ.  Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: EN 14073-2:2004 EN 14073-
3:2004 EN 14074:2004. 

4 Βιβλιοθήκη ανοιχτή-κλειστή

Βιβλιοθήκη ανοικτή -κλειστή ενδεικτικών διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2,00Υ (Πόρτες κάτω 
τμήματος  80cm).  Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων 
όλων των βιβλιοθηκών είναι 18 mm, οι πλάτες από 18 mm ,  και τα ράφια θα έχουν πάχος 
22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm, ενώ τα 
ράφια και το πρόσθετο καπάκι με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm.  Oι πόρτες φέρουν 
κλειδαριά ασφαλείας  και μεταλλικά πόμολα βαμμένα. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών 
από μελαμίνη φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης από  0–10 mm με εσωτερική ρύθμιση.  
Χρώμα κασώματος, ραφιών, πάνω επιφάνειας - γκρι ασημί, χρώμα πορτών υπόλευκο, 
επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 
14074 :2004. 
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5 Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) 

Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) ενδεικτικών διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2,00Υ. Τα κασώματα 
των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των βιβλιοθηκών είναι 
18mm, οι πλάτες από 18 mm , και τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες 
επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ τα ράφια και το πρόσθετο καπάκι με 
ταινία περιθωρίου πάχους 2mm.  Oι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και μεταλλικά 
πόμολα βαμμένα. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν ρυθμιστές 
οριζοντίωσης από  0–10 mm με εσωτερική ρύθμιση. Χρώμα κασώματος, ραφιών, πάνω 
επιφάνειας - γκρι ασημί, χρώμα πορτών – υπόλευκο, επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος 
εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι 
πληρούνται τα πρότυπα: EN 14073-2:2004 , EN 14073-3:2004 ,EN 14074 :2004. 

6 Κάθισμα εργασίας

Η βάση του καθίσματος εργασίας θα είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.  Οι τροχοί θα είναι 
δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης 
από πολυαμίδιο. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται 
με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας με Εύρος ρύθμισης ύψους 12cm. Θα 
διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης  κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και 
χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και του στηρίγματος της 
πλάτης κατά 18° με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα 
«anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του 
χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου 
μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης 
επαναφοράς της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο 
κέντρο του μηχανισμού.
Η έδρα με ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτος 460mm, βάθος 510mm. θα είναι 
κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6). Επί της έδρας τοποθετείται 
καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 6 cm, το οποίο επενδύεται 
με ΔΕΡΜΑ χρώματος επιλογής  της υπηρεσίας.  Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του βάθους 
της έδρας από 0 – 6 cm και σταθεροποίηση σε 7 θέσεις. 
Η πλάτη με ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 740mm, πλάτος 480mm φέρει ανατομικό πλαίσιο 
κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο 
προσαρμόζεται λαστιχωτό ύφασμα  επί του οποίου τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνης 
με την οποία εξασφαλίζεται μέγιστη άνεση. Συνδέεται με τον  μηχανισμό ανάκλισης της 
έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη στήριξη 
οσφυϊκής χώρας η οποία ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά 7cm.  Συνδέεται με τον μηχανισμό 
ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. 
Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και 
έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, με εύρος ρύθμισης 7cm (απόσταση 17,7-24,7cm 
από την έδρα). Το πάνω μέρος των μπράτσων έχει διάσταση 23,5X9,0cm και δυνατότητα 
περιστροφής +/-15o. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη 
μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία και επιπλέον μπορεί να 
μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε 6 θέσεις (5 σκάλες). Τέλος υπάρχει η δυνατότητα 
μετακίνησης των μπράτσων κατά πλάτος με εύρος ρύθμισης 39,5-45cm. Χρώμα βάσης 
βαμμένη γκρι ασημί.  Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: EN 1335-1:02,EN 1335-2:10, EN 1335-
3:09,DIN 4550/12.04. 

7 Κάθισμα επισκέπτη 

Κάθισμα επισκέπτη ενδεικτικών διαστάσεων : 56(Π) x 60 (Β) x 86(Υ) cm.  Ο σκελετός είναι 
κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 26 mm και πάχους 2 mm, 
διαμορφωμένου  σε σχήμα S. Η έδρα  ενδεικτικών διαστάσεων: πλάτους 48 cm, βάθους 47 
cm. Θα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους 12 
mm. Επί της έδρας τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται με ΔΕΡΜΑ  
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας . Η πλάτη   ενδεικτικών διαστάσεων : πλάτους 48cm, 
ύψους 38cm. διατίθεται με δίχτυ. Φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από 
διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ, επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ 
της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση.  Δίχτυ επιλογής  χρώματος 
της υπηρεσίας. Τα μπράτσα από μαύρη πολυουρεθάνη. Η βάση φέρει αντιολισθητικά 
πέλματα για την προστασία του δαπέδου. Επιλογή ταπετσαρίας από 7 κατηγορίες 
χρώματων επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: ΕΝ 13761:2002 ΖΕΚ 01.2-
08/12.08. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Πλυντήριο 

Πλυντήριο με  ελεύθερη τοποθέτηση, χωρητικότητα πλύσης 10 kg, στροφές 1400 /λεπτό, 
αριθμός προγραμμάτων 14, ξέβγαλμα/στύψιμο/άντληση, ενεργειακής κλάσης Α+++-40%, 
με τεχνολογία QuickDrive που μειώνει το χρόνο πλύσης κατά 50% και τη χρήση ενέργειας 
κατά 20%, επίπεδο θορύβου πλύσης 49dB, επίπεδο θορύβου στυψίματος 73dB, ετήσια 
κατανάλωση ενέργειας 142kwh/έτος και νερού 11000lt/έτος. Ενδεικτικές διαστάσεις 
85Υx60Πx60Βεκ. Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE. 

2 Στεγνωτήριο 

Στεγνωτήριο με  ελεύθερη τοποθέτηση, χωρητικότητα για στέγνωμα 9 kg, ενεργειακής 
κλάσης Α+++, διαθέτει σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών  και  υψηλή απόδοση 
στεγνώματος, παρέχει υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης ή εξοικονόμησης 
χρόνου. Ενδεικτικές διαστάσεις 85Υx60Πx69Βεκ. Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση 
CE. 

3 Κεραμική εστία με 3 ζώνες 
μαγειρέματος

Κεραμική εστία με 3 ζώνες μαγειρέματος με αυτόνομη κεραμική εστία , ηλεκτρική 
τροφοδοσία, διακόπτες αφής, λειτουργία ασφαλείας και αυτόματο κλείσιμο, κλείδωμα 
ασφαλείας για παιδιά, εύκολο καθάρισμα, 3 ζώνες μαγειρέματος, δείκτης υπολειπόμενης 
θερμοκρασίας των εστιών,  χρώμα: μαύρο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 475Υ x 29Π x 510Β mm. 
Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE 

4 Στίφτης ηλεκτρικός   

Στίφτης ηλεκτρικός με μηχανισμό μοχλός μπράτσο, ισχύς 120 Watt το ελάχιστο, όγκος 
δοχείου 750ml και Anti Drip για να αποφεύγεται η ροή ή το στάξιμο του χυμού,  
ενσωματωμένος μηχανισμός τυλίγματος καλωδίου, αντιολισθητικά πέλματα, ενδεικτικό 
βάρος στίφτη: 2,3kg,  επίπεδο θορύβου: έως 68dB(A), τάση: 220-240 V,  χρώμα ανοξείδωτο. 
Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE.  

5 Μπλέντερ
Μπλέντερ  με Ισχύς 900 W το ελάχιστο. Χαρακτηριστικά:  χωρητικότητα  2 lt, γυάλινη 
κανάτα, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και διακεκομμένη κίνηση, με δυνατότητα θρυμματισμού 
πάγου, χρώμα INOX.  Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE                                                                                                                

6 Ζυγαριά Ψηφιακή 
Ζυγαριά Ψηφιακή. Χαρακτηριστικά: ενδεικτικό  βάρος: 0.53kg, επεξεργασμένο γυαλί, 
χωρητικότητα: 8kg, εντολή με ένα απλό άγγιγμα , σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης, 
γυάλινος δίσκος, μετρικός μετατροπέας. Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE                                                  

7 Ψυγείο συντήρηση

Ψυγείο συντήρηση εντοιχιζόμενο, ενδεικτική συνολική χωρητικότητα 210lt, ενδεικτικών 
διαστάσεων 125Υ x 54Π x 55Βεκ. και βάρους 40kg, ενεργειακή κλάση Α+, ενδεικτικό 
επίπεδο θορύβου 34dB, ζώνη κλίματος SN-ST, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας με 
ηλεκτρονικό θερμοστάτη, αυτόματη απόψυξη συντήρησης, αριθμός ραφιών (συντήρηση) 5 
και φρουτολεκάνη, με φωτισμό LED,  ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh 132 
kWh, αναστρέψιμη φορά πόρτας, χρώμα λευκό. Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση 
CE                                                                                

8 Απορροφητήρας με φίλτρο  
άνθρακα 

Απορροφητήρας - ελεύθερος, απορροφητική ισχύς (κανονική) 352 m³/h, τύπος φίλτρων -   
άνθρακα, λειτουργία  αέρα - εξαγωγή ή ανακύκλωση, χρώμα  - λευκό,  ενδεικτικές 
διαστάσεις  πλάτος - 60 cm, ενεργειακή κλάση – E, ρευστοδυναμική  απόδοση  - F,  
απόδοση φωτισμού – G, απόδοση  κατακράτησης λίπους-D,  μέση ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας - 159 kWh/y, επίπεδο θορύβου - 66 dB. Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει 
σήμανση CE.                                                

9 Τοστιέρα 
Τοστιέρα με ενδεικτική Ισχύς 2000 W,  χρώματος γκρι,  χωρητικότητας 4 τοστ, διαθέτει 
αποσπώμενες πλάκες από χυτό αλουμίνιο, extra άνοιγμα 180Ί,  ρυθμιζόμενο  θερμοστάτη. 
Χρόνος εγγύησης: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE                                                                                    

10 Ράβδομπλέντερ 

Ράβδομπλέντερ με ενδεικτική Ισχύς 1000 Watt , τύπος ράβδου: μεταλλική, ταχύτητες: 25,  
αποσπώμενη ράβδος, περιλαμβάνει εξαρτήματα: Αυγοδάρτη, Κοπτήριο, Μπολ ανάμειξης, 
Εξάρτημα θρυμματισμού πάγου. Χρώμα: Γκρι.  Χρόνος εγγύησης: 24 μήνες και να φέρει 
σήμανση CE.                              

11 Μπρίκι ηλεκτρικό
Ηλεκτρικό Μπρίκι, με ενδεικτική Ισχύς 800 Watt, διακόπτης με λυχνία λειτουργίας και 
αισθητήρας αποτροπής υπερβρασμού και υπερχείλισης, κατασκευής από ανοξείδωτο 
ατσάλι, χωρητικότητα 0,50 lt,  Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE       

12 Πολυκόφτης (multi) 

Πολυκόφτης (multi). Ενδεικτική Ισχύς 500 Watt, αριθμός λεπίδων 2 ή 3 σετ με 2 ταχύτητες , 
χωρητικότητα 0,8 lt, για την ασφάλεια των παιδιών διαθέτει 2 συστήματα ασφαλείας: 
χωρίς  το μπολ και το καπάκι η συσκευή δεν λειτουργεί. Χρόνος εγγύησης: 24 μήνες και να 
φέρει σήμανση CE.                           

13 Κουζινομηχανή

Κουζινομηχανή με ενδεικτική Ισχύς 1100 Watt, ενδεικτική  χωρητικότητα κάδου 4,5 lt, υλικό 
κάδου ανοξείδωτος, ταχύτητες 6,  διαθέτει 4 αναδευτήρες: αβγοδάρτης, αναδευτήρας Κ , 
γάντζος ζύμης, πολυκόφτης και μπολ Flex. Χρόνος εγγύησης: 24 μήνες και να φέρει 
σήμανση CE   

14 Σύστημα σιδερώματος
Σύστημα σιδερώματος με ενδεικτική Ισχύς 2700 Watt, ενδεικτική χωρητικότητα 
αποσπώμενου δοχείου νερού 1,8 lt, σύστημα κατά των αλάτων, πίεση ατμού 7,5 Bar, 
αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας. Χρόνος εγγύησης : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE   

15 Πρέσα  σιδερώματος 

Πρέσα σιδερώματος με ενδεικτική Ισχύς 2200 Watt, αποσπώμενο δοχείο νερού 750ml, 
πίεση ατμού  4,5 Bar, διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας,  ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας 
και ελέγχου θερμοκρασίας, κλειδαριά ασφαλείας, πίεση σιδερώματος 45kg., φίλτρο για 
προστασία από τα άλατα. Ενδεικτικές διαστάσεις πρέσας 68χ58χ27 εκ. και ενδεικτικές 
διαστάσεις πλάκας σιδερώματος 68χ25εκ. Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE  
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16 Βραστήρας
Βραστήρας με ενδεικτική χωρητικότητα 1,7 lt, ενδεικτική Ισχύς 2400 W, χρώμα Inox.  
Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE 

17 Φωτογραφική ψηφιακή μηχανή

Φωτογραφική ψηφιακή μηχανή με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ανάλυση megapixel από 16 
έως 20 MP, οπτικό zoom 30x, ψηφιακό Zoom 40x, σταθεροποίηση εικόνας, ενσωματωμένο 
Flash, μέγεθος οθόνης 3", διάφραγμα  φακού: F/ 3.5 – 6.3 mm, Video : ανάλυση Video 
1920x1080 pixels, FPS 30 fps, μνήμης κάρτας: 16 GB, καλώδιο δεδομένων USB, ενδεικτικές 
διαστάσεις: 110Πx64Υx38Β mm, βάρος 280gr. Εγγύηση : 12 μήνες και να φέρει σήμανση CE                                                 

18 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα 

Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Ισχύς 750W, χωρητικότητα 
κάδου 4,5lt, ακτίνα δράσης 10m, βάρος 6,5kg, ρύθμιση ισχύος, φίλτρο σκόνης ΗEPA 13, 
επιπλέον εξαρτήματα: πέλμα για παρκέ, ενεργειακή κλάση A, επανεκπομπή σκόνης A, 
απόδοση καθαρισμού σε χαλί A, απόδοση καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο A, επίπεδα 
θορύβου 70 dB, ετήσια κατανάλωση ενέργειας 28 kWh. Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει 
σήμανση CE    

19 Ηχείο φορητό 
Ηχείο φορητό με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Τύπος :Bluetooth, ισχύς: 100 Watt, ασύρματη 
διασύνδεση,  λειτουργία καραόκε, λειτουργία Party Chain για περισσότερα ήχεία, 
smartphone, εφαρμογή SongPal, CD player. Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE

20 Καφετιέρα
Καφετιέρα  με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: παροχή καφέ -αλεσμένος, ισχύς 1000 W, 
χωρητικότητα 1,2 lt  (15 φλυτζάνια), κανάτα inox θερμός, αυτόματη απενεργοποίηση 
λειτουργίας. Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE

21 Πολυκαφετιέρα 
Πολυκαφετιέρα με ενδεικτικά χαρακτηριστικά : Παροχή Καφέ – Αλεσμένος, τύπος καφέ - 
cappuccino, espesso, φίλτρου. Ισχύς 2000 Watt, χωρητικότητα 1,5 lt (10 φλυτζάνια).      
Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια  
ενδεικτικών διαστάσεων 
55*70*Υ130  εκ. με 4 ράφια για 
τα καλάθια πλυντηρίου πιάτων 

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια ενδεικτικών διαστάσεων 55Π*70Β*130Υεκ. με 4 ράφια 
για τα καλάθια πλυντηρίου πιάτων και ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος,. Θα είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304  18/10. Χρόνος εγγύησης: 12 
μήνες.

2

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη 
ενδεικτικών  διαστάσεων 
85*70*85εκ. με μια γούρνα 
40*40*25    

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων  85Π*70Β*85Υεκ. με μια γούρνα 
40*40*25  Χαρακτηριστικά : ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 18/10,  ρυθμιζόμενα 
πόδια κατά ύψος, ράφι αντοχής , συρόμενες πόρτες και με σήκωμα της πλάτης στο 
καπάκι. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 

3
Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με 
βρύση μίας (1) οπής και 2 
παροχές ζεστού- κρύου νερού 

Καταιωνιστήρας επιχρωμιομένος χάλυβας, με μπρούτζινα στοιχεία εσωτερικά,  
επιτραπέζιος με βρύση μίας (1) οπής και 2 παροχές ζεστού- κρύου νερού. Από 
επιχρωμιομένο χάλυβα με μπρούτζινα στοιχεία εσωτερικά. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 
Να φέρει σήμανση  CE . 

4

Πλυντήριο πιάτων  ανοξείδωτο 
ενδεικτικών διαστάσεων 
πλυντηρίου  57*60*122εκ. με 
καλάθι  50*50εκ.   

Πλυντήριο πιάτων ανοξείδωτο τύπου AISI 304. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα 
μπόιλερ 6λτ, συνολικής ισχύος 6,6kW/380V,διαθέτει: βαλβίδα ανεπιστροφής, 
θερμόμετρο Μπόιλερ, μέγιστο ύψος ποτηριού 32,5εκ., χρόνος πλύσης 120sec., διάσταση  
καλαθιού  50*50εκ.  Ενδεικτική διάσταση πλυντηρίου  57Π*60Β*122Υεκ. Χρόνος 
εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση  CE . 

5

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη 
ενδεικτικών διαστάσεων 
160*70*85εκ. με μια γούρνα 
50*50*30εκ. 

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 160Π*70Β*85Υεκ. με μία γούρνα 
50*50*30εκ. Χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος χάλυβας τύπου  AISI 304 18/10,  ρυθμιζόμενα 
πόδια κατά ύψος, ράφι αντοχής, συρόμενες πόρτες και με σήκωμα της πλάτης στο 
καπάκι. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 

6

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη 
ενδεικτικών διαστάσεων 
180*70*85εκ.   με δύο γούρνες 
40*40*25εκ.  

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 180Π*70Β*85Υεκ. με δύο γούρνες 
40*40*25εκ. Χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος χάλυβας τύπου  AISI 304  18/10, ρυθμιζόμενα 
πόδια κατά ύψος, ράφι αντοχής, πορτάκια συρόμενα και με σήκωμα της πλάτης στο 
καπάκι. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 

7

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια 
ενδεικτικών διαστάσεων 
180*40*70 εκ., με ανοξείδωτες 
συρόμενες πόρτες και 2 ράφια.  

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια, με ανοξείδωτες συρόμενες πόρτες και  2 ράφια , 
ενδεικτικών διαστάσεων 180Π*40Β*70Υ . 
Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10. Χρόνος 
εγγύησης: 12 μήνες. 

8
Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών 
διαστάσεων 110*70*85 εκ. με 
συρόμενες πόρτες 

Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες ενδεικτικών διαστάσεων 110Π*70Β*85Υεκ. Θα 
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου  AISI 304  18/10. Θα διαθέτει 
ανοξείδωτα  ρυθμιζόμενα πόδια. Χρόνος εγγύησης 12 μήνες.

9

Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη 
ενδεικτικών διαστάσεων 
110*32*70εκ. με κρυστάλλινες 
συρόμενες πόρτες και 2 ράφια 

Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη με κρυστάλλινες συρόμενες πόρτες και 2 ανοξείδωτα 
ράφια αντοχής, ενδεικτικών διαστάσεων 110Π*32Β*70Υ εκ. Θα είναι κατασκευασμένη 
από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/8-10.  Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 
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10

Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια 
ενδεικτικών διαστάσεων 
79*86*29εκ. με 4 εστίες 
30*30εκ.  

Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια με 4 εστίες διαστάσεων 30*30εκ. Ενδεικτικά 
χαρακτηριστικά: συνολική ισχύος 12kw/380V, ενδεικτικών διαστάσεων 79*86*29εκ., 
διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολειμμάτων.  Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει 
σήμανση  CE.  

11
Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) 
εστιών ενδεικτικών διαστάσεων 
80*86*57εκ. 

Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών ενδεικτικών διαστάσεων: 80Π*86Β*57Υεκ. Θα είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10.  Θα διαθέτει 
ανοξείδωτα  ρυθμιζόμενα πόδια. Χρόνος εγγύησης 12 μήνες. 

12
Συρταριέρα ανοξείδωτη με 3 
συρτάρια ενδεικτικών 
διαστάσεων 60*70*87εκ. 

Συρταριέρα ανοξείδωτη με 3 συρτάρια, ενδεικτικών διαστάσεων 60Π*70Β*87Υεκ. Θα 
είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10 και θα διαθέτει 
ανοξείδωτα  ρυθμιζόμενα πόδια. Χρόνος εγγύησης 12 μήνες. 

13

Ηλεκτρικός φούρνος 
κυκλοθερμικός με ψεκασμό 
νερού  ανοξείδωτος, ενδεικτικών 
διαστάσεων  95*85*95εκ.

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός με ψεκασμό νερού, ανοξείδωτος, ενδεικτικών 
διαστάσεων  95Π*85Β*95Υεκ.  Ενδεικτικά χαρακτηριστικά φούρνου: πόρτα ασφαλείας, 
εσωτερικό φωτισμό, Θερμοστάτη 300C, Χρονοδιακόπτη, 2 μοτέρ διπλής περιστροφής, 6 
θέσεων με διάσταση λαμαρίνας 60*40εκ. ή GN 1/1, Συνολική Ισχύς 10kW/ 380V,   
ανοξείδωτος χάλυβας  τύπου AISI 304. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση  
CE.  

14
Βάση φούρνου ανοξείδωτη με 
σχαριέρα  6 ταψιών, ενδεικτικών 
διαστάσεων 100*85*80εκ.  

Βάση φούρνου ανοξείδωτη με σχαριέρα για 6 ταψιά. Ενδεικτικών διαστάσεων 
100Π*85Β*80Υεκ. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 
18/10. Θα διαθέτει ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 

15

Ανοξείδωτη χοάνη 
απορροφητήρα με ανοξείδωτα 
φίλτρα  ενδεικτικών διαστάσεων 
250*90*50εκ. 

Ανοξείδωτη χοάνη στιβαρής κατασκευής με υποδοχή ανοξείδωτων φίλτρων 
(περιλαμβάνονται) και σωλήνα απομάκρυνσης λαδιού. Ενδεικτικών διαστάσεων 
250Π*90Β*50Υεκ. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 
18/10. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 

16

Φυγοκεντρικός απορροφητήρας 
μονής αναρρόφησης σε 
ηχομονωμένο κιβώτιο  
ενδεικτικών διαστάσεων 
100*100*100εκ. 

Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης κατασκευασμένος από 
γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, τοποθετημένος σε ηχομονωμένο κιβώτιο (F/S) και 
μονταρισμένος έτοιμος προς χρήση. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 2Ηp, Ισχύς 230V, με στόμιο 
Φ300mm. Το ηχομονωμένο κιβώτιο (F/S) ενδεικτικών διαστάσεων 100*100*100εκ., θα 
αποτελείται από προφίλ αλουμινίου, τρίεδρες πλαστικές γωνίες, πλευρικά τοιχώματα 
(καπάκια) από ενισχυμένο χαλυβδόφυλλο με εσωτερική μόνωση από 
θερμοηχοαπορροφητικό αυτοσβηνόμενο υλικό πάχους 5mm.  Εντός του F/S θα 
τοποθετηθεί ο εξαεριστήρας μονής αναρρόφησης, με έτοιμους κυκλικούς λαιμούς 
εισαγωγής & εξαγωγής και με σύνδεση εντός του κιβωτίου με ειδικό αντιδονητικό 
σύνδεσμο για την εξουδετέρωση τυχόν κραδασμών. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να 
φέρει σήμανση  CE . 

7 Σωληνώσεις και τοποθέτηση 
συστήματος εξαερισμού 

Όλα τα απαραίτητα υλικά, οι σωληνώσεις και η εργασία για την τοποθέτηση του 
συστήματος εξαερισμού έτοιμα προς χρήση. Οι σωληνώσεις θα είναι γαλβανισμένοι 
d=Φ300mm

18

Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών 
ενδεικτικών διαστάσεων 
100*50*90εκ., με 4 ρόδες 
Φ100mm και φρένο.  

Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών. Ενδεικτικών διαστάσεων 100Π*50Β*90Υεκ., με 4 
περιστρεφόμενες ρόδες Φ100mm και φρένο, από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 
18/10. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. 

19

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης 
ανοξείδωτο, με 1 πόρτα,  
χωρητικότητας 580lt, 
ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. 

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης ανοξείδωτο με 1 πόρτα. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: από 
Ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/8-10, Θερμοκρασία -2 έως 15C, χωρητικότητας 
κατά ελάχιστο 580lt, ενδεικτικές διαστάσεις 70Π*70Β*218Υεκ. Θα διαθέτει ηλεκτρονική 
απόψυξη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Πόρτες με μεντεσέδες επαναφοράς και εύκολα 
αντικαθιστούμενα μαγνητικά λάστιχα, μόνωση πολυουρεθάνης οικολογική και 
λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 43C. Εσωτερικά του θαλάμου διαθέτει υγειονομικές 
γωνίες στον πάτο.  Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση  CE . 

20

Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών 
διαστάσεων  110*70*195εκ.  με 
3 συρτάρια, αμπάρι και 
ποτηριέρα (Ερμάριο 
σερβιτόρου) 

Ερμάριο ανοξείδωτο με 3 συρτάρια, αμπάρι και ποτηριέρα , ενδεικτικών διαστάσεων  
110Π*70Β*195Υεκ. (Ερμάριο σερβιτόρου). Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου AISI 304 18/10 . Το ερμάριο  θα περιλαμβάνει στο κάτω μέρος 3 συρτάρια και 
αμπάρι ανοιγόμενο, και στο πάνω μέρος ποτηριέρα με συρόμενα τζάμια που και 2 ράφια 
ανοξείδωτα. Θα διαθέτει ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενα  4 / 10–13 (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) 
cm).  Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.

21
Ερμάριο ανοξείδωτο με 
συρόμενες πόρτες, ενδεικτικών 
διαστάσεων  130*70*85εκ.  

Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες. Ενδεικτικών διαστάσεων 130Π*70Β*85Υ εκ. 
Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304  18/10 και θα διαθέτει 
ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενα  4 / 10–13 (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm). Χρόνος εγγύησης: 12 
μήνες.

22 Ραφιέρα ανοξείδωτη με 4 ράφια 
πλάτους 152 εκ. 

Ραφιέρα ανοξείδωτη από χάλυβα AISI 201 που συνδυάζει την υψηλή σκληρότητα με 
μεγάλη αντοχή σε οξείδωση και διάβρωση, βαρέως τύπου κατασκευή με σύρματα 
ενδεικτικών διαμέτρων: πλαίσιο Φ6mm και ζικ ζακ Φ4,5mm, επιφάνεια ραφιού με πυκνά 
εγκάρσια Φ3,5mm ανά 20 mm και διαμήκης ενισχύσεις με σύρματα Φ6mm, αντοχής σε 
φορτίο 250 Kg/m² ραφιού. Με ορθοστάτες ανοξείδωτους στρογγυλής διατομής Φ25mm,  
ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm με ρυθμιζόμενα πόδια. Ενδεικτικές διαστάσεις 
ραφιέρας : 152Πλ*46Β*180Υεκ. με 4 ράφια. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.
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23 Ραφιέρα ανοξείδωτη, με 4 ράφια 
πλάτους 122 εκ. 

Ραφιέρα ανοξείδωτη από χάλυβα AISI 201 που συνδυάζει την υψηλή σκληρότητα με 
μεγάλη αντοχή σε οξείδωση και διάβρωση, βαρέως τύπου κατασκευή με σύρματα 
ενδεικτικών διαμέτρων: πλαίσιο Φ6mm και ζικ ζακ Φ4,5mm, επιφάνεια ραφιού με πυκνά 
εγκάρσια Φ3,5mm ανά 20 mm και διαμήκης ενισχύσεις με σύρματα Φ6mm, αντοχή σε 
φορτίο  250 Kg/m² ραφιού. Με ορθοστάτες ανοξείδωτους στρογγυλής διατομής Φ25mm,  
ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm με ρυθμιζόμενα πόδια. Ενδεικτικές διαστάσεις 
ραφιέρας : 122 Πλ*46Β*180Υεκ. με 4 ράφια. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.

24

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης 
ανοξείδωτο, με 1 πόρτα, 
χωρητικότητας 580lt,  
ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ.  

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης ανοξείδωτο, με 1 πόρτα. Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά: από  
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/8-10,  θερμοκρασία σε  -18 έως -21C,  χωρητικότητα κατά 
ελάχιστο 580lt, ενδεικτικές διαστάσεις: 70Π*70Β*218Υεκ. Θα διαθέτει ηλεκτρονική 
απόψυξη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Πόρτες με μεντεσέδες επαναφοράς και εύκολα 
αντικαθιστούμενα μαγνητικά λάστιχα, μόνωση πολυουρεθάνης οικολογική και 
λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 43C. Εσωτερικά του θαλάμου διαθέτει υγειονομικές 
γωνίες στον πάτο.  Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση  CE 

 
      ΟΜΑΔΑ 6 :  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

1.    Συσκευή FAX

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)
Τύπος Ασπρόμαυρο laser φαξ
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Οθόνη LCD 5 γραμμών
Μνήμη 64 MB
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ 33,6Kbps (Super G3)
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ (letter) 3 δευτ. ανά σελίδα
Ανάλυση φαξ 200 x 400dpi
Μνήμη φαξ >=512 σελίδες
Μεταχρονολογημένη αποστολή >=125 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς >=125 προορισμοί
Επανάληψη μετάδοσης σε περίπτωση σφάλματος NAI
Μεταβίβαση φαξ NAI
Αυτόματη σμίκρυνση εικόνας κατά τη λήψη NAI
Υποδοχή σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή NAI
Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου NAI
Ακουστικό τηλεφώνου NAI
Επανάκληση NAI
Προγραμματισμένη κλήση NAI
Πλήκτρο για άνοιγμα/κλείσιμο γραμμής NAI
Πλήκτρα μνήμης >=15
Κωδικοί μνήμης >=100

Ομάδες κλήσης >=114 αριθμοί 
>=114 προορισμοί

Είσοδος χειρισμού χαρτιού Δίσκος εισόδου 150 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης 
εγγράφων 30 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου 100 φύλλα

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K

Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας NAI
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη NAI
Συνδεσιμότητα Hi-Speed USB 2.0
Εγγύηση 1 έτος
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2.  Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο Α3, Α4, Δικτυακός Εκτυπωτής

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί
Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)
Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή ISO 9001-2015

Τύπος φωτοτυπικού Ασπρόμαυρο laser  Α3, καινούργιο όχι μεταχειρισμένο ή 
ανακατασκευής

Επεξεργαστής Τουλάχιστον διπύρηνος ταχύτητας >=1,0Ghz
Μνήμη συστήματος Τουλάχιστον 2GΒ +32 GB SSD

Διεπαφές Σύνδεσης
USB 2.0 (Hi-Speed) 
4x USB Host Interface 
Gigabit Ethernet 

Οθόνη αφής Τουλάχιστον 9 ιντσων εγχρωμη
Χρόνος προθέρμανσης Λιγότερο από 20 δευτ.
Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 Τουλάχιστον 32 σελ/λεπτό
Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 Τουλάχιστον 17 σελ/λεπτό
Χρόνος 
 1ου αντιγράφου εκτύπωσης
 1ου αντιγράφου φωτοτυπήση

 Λιγότερο από 5 δευτ. 
 Λιγότερο από 6 δευτ.

Ανάλυση (dpi)
 Εκτύπωσης
 scan

 1200 x 1200 dpi
 600 x 600 dpi

Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης Αυτόματη Δυνατότητα σε μεγέθη από A5R ως A3
Αυτόματη διπλή όψη Σαρωσης NAI
Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999
Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης 25-400% με βήμα 1%

Τροφοδοσία  χαρτιού

 Τουλάχιστον 2 κασέτες 500 φυλλων 64–163 g/m2  A3, 
A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.

 Χειροκίνητος δίσκος πολλαπλών χρήσεων τροφοδοσίας 
45–256 g/m2  A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, 
Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού Τουλάχιστον 300 φύλλα
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων Τουλάχιστον 140 φύλλων
Δυνατότητα Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-
SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA , WSD 
scan

NAI

Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο Τουλάχιστον 20.000 σελίδες/τεμαχιο
Τοποθέτηση Επιδαπέδιο – μεταλλική καμπίνα

Συμβατά Λειτουργικά συστήματα Όλα τα σύγχρονα και υποστηριζόμενα λειτουργικά  
συστήματα Windows, 

Οι διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν την
μεταφορά, εγκατάσταση, καθώς και την εκπαίδευση 
των χειριστών που θα τους υποδειχθούν.

ΝΑΙ

Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, η οποία 
θα περιλαμβάνει : όλες τις
επισκέψεις των τεχνικών για προληπτική και 
κατασταλτική
συντήρηση, όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα για την άριστη λειτουργία της μηχανής, 
πλην χαρτιού και γραφίτη.

ΝΑΙ

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη 
Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες
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3. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθόνη

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 3
Κατασκευαστής Να αναφερθεί
Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)
Ποιότητα 
Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή

ISO 9001-2015

Οικογένεια Core i5 ή ισοδύναμο* 9ης γενιάς
Πυρήνες >= 6

Cache >=9Επεξεργαστής (CPU)

Απόδοση >=  9400 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου passmark

Χωρητικότητα >= 8 GB
Συχνότητα >= 2666 ΜHz
Τύπος DDR4 SDRAM
Αριθμός 
ελεύθερων DIMM 
slots

>= 3Μνήμη

Μέγιστη 
υποστηριζόμενη 
μνήμη

>= 64 GB

Χωρητικότητα >= 512 GB
Τύπος SSD εσωτερικός
Διάσταση M.2Σκληρός Δίσκος

Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας PCIe NVMe

Τύπος DVD RW+/-
Οπτική Μονάδα

Ταχύτητα >=8x
Μοντέλο Να αναφερθεί
Τύπος Ενσωματωμένη στη μητρική ή ξεχωριστή κάρτα

Μνήμη Κάρτας ≥ 1GB διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης

Υποστήριξη 
ανάλυσης οθόνης >= 4096x2160 

Θύρες 
επικοινωνίας

Display 
Port 1.2 ≥ 2

Κάρτα γραφικών

Άλλα 
χαρακτηριστικά:

Πλήρης υποστήριξη στα παρακάτω πρότυπα: 
Direct3D 2015, OpenCL 2.0, OpenGL 5.0 

Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα

Τύπος Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα

Ταχύτητα Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000

Aριθμός Θυρών 1
Κάρτα δικτύου

Άλλα 
χαρακτηριστικά Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot

PCIe x16 >= 1
PCIe x16 (wired x4) >= 1
M.2 Socket 3 >= 1

Eσωτερικά Slots 
Επέκτασης

M.2 Socket 1 >= 1
USB 2.0 
Μπροστά/Πίσω >= 2/2

Θυρες
USB 3.1 Gen 1 >= 1/4
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Μπροστά/Πίσω
USB 3.1 Type C  
Gen 2 Μπροστά 
with PowerShare 

>= 1

RJ-45 >= 1
Universal Audio 
Jack >= 1

Line-out >= 1
DisplayPort 1.2 >= 2
Πλάτος ≤ 10 εκ.
Ύψος ≤ 29 εκ.Διαστάσεις
Βάθος ≤ 30 εκ.

Βάρος Βάρος <= 8 κιλά
Πληκτρολόγιο Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή
Ποντίκι Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή
Δυνατότητα 
κλειδώματος τύπου 
Kensington σε 
σταθερό σημείο

ΝΑΙ

Ισχύς 
Τροφοδοτικού <= 200 W

Τροφοδοσία
Εξοικονόμηση 
ρεύματος

απόδοση 92% (80 PLUS Platinum), συμμόρφωση με ENERGY STAR, 
ενεργό PFC

FCC, CE NAI

Energy Star >= 5.0

Συμβατότητα με 
τον κανονισμό 
ελέγχου 
επικίνδυνων 
ουσιών

RoHS ή άλλο

Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον EPEAT Gold

Συμβατότητα με 
διεθνή πρότυπα 
καλής λειτουργίας

MIL-STD 810G NAI

Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 
αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από 
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Εγκατεστημένο 
λογισμικό από τον 
κατασκευαστή

Windows 10 64bit Ελληνικά

Πιστοποιημένη 
Υποστήριξη 
Λειτουργικών 
Συστημάτων

Windows 10
Ubuntu 16.04 SP1 LTS (64-bit)

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο 
λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας

Πέντε (5)  έτη εγγύηση 24/7 στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (να 
προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια 
εταιρεία (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)
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Τεχνική Υποστήριξη
(να αναφερθεί ο 
κωδικός προϊόντος 
εάν υπάρχει)

Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού 
πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο 
του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Να δοθεί ο αριθμός τηλεφώνου 
του helpdesk (να προσκομιστεί 
δήλωση κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική 
υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα, 
7 ημέρες την εβδομάδα (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό 
κέντρο (helpdesk) τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας με 
υποστήριξη 
ελληνικής γλώσσας. Εξ’ αποστάσεως παροχή 

τεχνικής βοήθειας (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Να Τεκμηριωθεί ο 
τρόπος μέσο 
επίσημου εγγράφου 
τις κατασκευάστριας 
εταιρείας για την 
υλοποίηση της 
Εγγύησης καλής 
λειτουργίας και της 
τεχνικής υποστήριξης

ΝΑΙ

Οθόνη Υπολογιστή

Να αναφερθεί το 
μοντέλο ΝΑΙ

Του ιδίου 
κατασκευαστικού 
οίκου με τον 
υπολογιστή

ΝΑΙ

ISO Κατασκευαστή / 
Υλικού ISO 9001/2015

Τύπος οθόνης Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED Edgelight System,  IPS, αντιθαμβωτική με σκληρή επίστρωση 3H
Μέγεθος προβολής ≥  23.8 inches
Λόγος διαστάσεων Ευρεία οθόνη (16:9)
Βέλτιστη ανάλυση 
λειτουργίας 1920 x 1080

Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2
Χρόνος απόκρισης ≤ 8ms
Μέγιστη Γωνία 
θέασης ≥  178° vertical / 178° horizontal

Λόγος αντίθεσης 
(τυπικός) ≥  1000:1

Απόσταση Pixels ≤ 0.275 mm
Βάθος χρώματος 16,7 εκατομμύρια χρώματα

DisplayPort version 1.2 ΝΑΙ
HDMI port version 1.4 ΝΑΙ
VGA ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα

USB 3.0 ΝΑΙ
Ενσωματωμένα ή αποσπόμενα

Τύπος ηχείου Ενεργό
Ονομαστική ισχύς 
εξόδου 5 WattΗχεία 

Απόκριση 
συχνότητας 90-20000 Ηζ
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Τύπος 
διασύνδεσης USB

Ενσωματωμένο 
μικρόφωνο ΝΑΙ

Λειτουργίες Ένταση, σίγαση μικροφώνου, απάντηση / τέλος κλήσης, λειτουργία 
ήχου, μεγάφωνο

Βάση Οθόνης Βάση ρυθμιζόμενου ύψους, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
Βάρος ≤ 7 κιλά
Δυνατότητα 
κλειδώματος 
Kensington

NAI

Κατανάλωση ενέργειας 
(μέγιστη) ≤ 45W

Κατανάλωση ενέργειας 
(τυπική) ≤ 20W

Μονάδα 
Τροδοφοσίας

Μονάδα τροφοδοσίας Ενσωματωμένη
Energy Star ΝΑΙ
Συμβατότητα με τον 
κανονισμό ελέγχου 
επικίνδυνων ουσιών

RoHS ή άλλοΣυμβατότητα με 
διεθνή πρότυπα 
καλής λειτουργίας

Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον EPEAT Gold

Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 
αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από 
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα 
λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή.

Καλώδια Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης 
με υπολογιστή τύπου VGA και Display port.

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας

Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση zero pixel στο παραπάνω υλικό από την 
κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση.

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια 
εταιρεία με γραπτή δήλωση.

Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό 
κέντρο (helpdesk) με 
υποστήριξη 
ελληνικής γλώσσας.

Να δοθεί ο αριθμός 
τηλεφώνου του 
helpdesk (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του 

Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

4.  Φορητός υπολογιστής

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 2
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα Κατασκευής / 
ISO Κατασκευαστή ISO 9001-2015

Οικογένεια Core i5 ή ισοδύναμο* 10ης γενιάς
Πυρήνες >= 4Επεξεργαστής (CPU)
Απόδοση >=  5600 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του εργαλείου 
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passmark
Χωρητικότητα >=8 GBs
Μέγιστη 
υποστηριζόμενη μνήμη >= 16GBs

Συχνότητα >= 2666MHz
Μνήμη

Τύπος DDR4
Χωρητικότητα 256GB Solid State Drive

Σκληρός Δίσκος Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας M.2 PCIe NVMe

Διαστάσεις 15.6 ίντσες
Τύπος FHD Anti-Glare LED-Backlit
Υποστηριζόμενη 
ανάλυση 1920x1080

Οθόνη

Brightness 220nits

Κάρτα δικτύου Ethernet LAN 10/100/1000

Ασύρματη σύνδεση 
802.11 AC ΝΑΙΔίκτυο

Bluetooth 4.1 ΝΑΙ

Chipset Nα αναφερθεί
Κάρτα γραφικών

Μνήμη >=1GB 
διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης 

Κάρτα Ήχου
Υποστήριξη ήχου 2 
καναλιών υψηλής 
ποιότητας

ΝΑΙ

Ενσωματωμένη 
720p ΝΑΙ

Κάμερα
Ανάλυση εικόνας Να αναφερθεί

Μικρόφωνο Ενσωματωμένο
Ηχεία Ενσωματωμένα 2.0 W (RMS)

USB 3.1 Gen1 >= 2
USB 2.0 >= 1
HDMI 1.4 NAI
VGA NAI
RJ-45 >= 1
Universal Jack global 
headset jack + mic ΝΑΙ

Θύρες

SD Memory card 
reader ΝΑΙ

Full size 
spill-resistant με 
αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 

ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο

Ελληνικό ΝΑΙ
Τouchpad Multi-touch

Τύπος Li-polymer
Αριθμός κελιών >= 3Μπαταρία
Ισχύς >= 42W/ώρα
Πλάτος ≤ 385 χιλιοστά
Βάθος ≤ 260 χιλιοστάΔιαστάσεις
Ύψος ≤ 21 χιλιοστά

Βάρος <= 2.0 Kgr
Δυνατότητα 
κλειδώματος ΝΑΙ

Τροφοδοσία Ισχύς Τροφοδοτικού >= 45 W 
FCC, CE NAI
Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον EPEAT Bronze

Συμβατότητα με διεθνή 
πρότυπα καλής 
λειτουργίας

Energy Star 7.1
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Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 
αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από τον 
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Πιστοποιημένη 
Υποστήριξη 
Λειτουργικών 
Συστημάτων

MS Windows 10
Ubuntu 18.04 LTS 64-bit

Λειτουργικό Σύστημα 
εγκατεστημένο από τον 
κατασκευαστή

Windows 10 Pro 64bit Ελληνικά

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο 
λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας Τρια (3)  έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (να 

προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρια (3) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια 
εταιρεία (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Τεχνική Υποστήριξη
(να αναφερθεί ο 
κωδικός προϊόντος εάν 
υπάρχει)

Υποστήριξη για τρια (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού 
πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο 
χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Να δοθεί ο αριθμός 
τηλεφώνου του 
helpdesk (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική υποστήριξη 
24 ώρες την ημέρα, 7 
ημέρες την εβδομάδα (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό κέντρο 
(helpdesk) τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας με 
υποστήριξη ελληνικής 
γλώσσας.

Εξ’ αποστάσεως παροχή 
τεχνικής βοήθειας (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Να Τεκμηριωθεί ο 
τρόπος μέσο επίσημου 
εγγράφου τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας για την 
υλοποίηση της Εγγύησης 
καλής λειτουργίας και 
της τεχνικής υποστήριξης

ΝΑΙ

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο 
του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

5.  Εκτυπωτής μονόχρωμος Α4 Laser                                            

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 2
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή ISO 9001-2015
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Τεχνολογία εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης >=35 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης σελίδας 7 δευτερόλεπτα

Ταχύτητα επεξεργαστή >= 800 MHz

Μνήµη >= 256 MB

Ποιότητα εκτύπωσης 1.200 x 1.200 dpi

Γλώσσες εκτύπωσης PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS/OpenXPS

Δίσκος εισόδου χαρτιού >= 250 φύλλα 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 
148–216 x 356 mm).

Δίσκος εξόδου χαρτιού >= 250 φύλλα

Αυτόματη Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm)

Κύκλος λειτουργίας >= 20.000 σελίδες

Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet 10/100/1000

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 
MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux

Πιστοποιήσεις GS, TÜV, CE

Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το 
υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για ένα (3) τουλάχιστον έτη 

Εγγύηση >= 3 έτη

Παράδοση  - Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

        

6.   Εκτυπωτής έγχρωμος Α3 inkjet

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή ISO 9001-2015

Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση

Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 
ISO >= 22 σελ./λεπτό

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης ISO >= 18 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη: <= 9 δευτερόλεπτα
Έγχρωμη: <= 10 δευτερόλεπτα

Κύκλος λειτουργίας >= 30.000 σελίδες

Ποιότητα εκτύπωσης >= 1200 x 1200 dpi

Οθόνη 2,65 ιντσών με TouchSmart
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Ταχύτητα επεξεργαστή >= 1,2 GHz

Μνήμη >= 512 MB

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ePrint, Apple AirPrint, Πιστοποίηση Mopria, Ασύρματη άμεση εκτύπωση
Google Cloud Print

Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet, 802.11b/g/n, RJ-11

Δίσκος εισόδου χαρτιού >= 2x 250 φύλλα

Δίσκος εξόδου χαρτιού >= 75 φύλλα

Εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων A4; A5; A6; B5 (JIS); Φάκελος (DL, C5, C6); A3

Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια, ADF

Μορφή αρχείων σάρωσης Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), PDF με δυνατότητα 
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ανάλυση σάρωσης >= 1200 dpi

Μέγεθος σάρωσης (ADF) 215,9 x 355,6 mm

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη 
εγγράφων >= 35 φύλλα

Ψηφιακή αποστολή
Σάρωση σε υπολογιστή
Σάρωση σε συσκευή μνήμης
Σάρωση σε email

Ταχύτητα αντιγραφής ISO Ασπρόμαυρη: >= 18 αντίγραφα/λεπτό
Έγχρωμη: >= 13 αντίγραφα/λεπτό 

Ανάλυση αντιγραφής >= 600 dpi

Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης 
αντιγράφου 25 έως 400%

Προδιαγραφές αντιγραφικού

Αντίγραφα; Μέγεθος; Ποιότητα; Επιλογή δίσκου; Πιο ανοιχτό/Πιο σκούρο; 
Μέγεθος χαρτιού; Αλλαγή μεγέθους; Τύπος χαρτιού; Διπλής όψης; 
Αντιγραφή ταυτότητας; Σελιδοποίηση; Περιθώριο συρραφής; Βελτίωση; 
Περικοπή; Προεπισκόπηση αντιγράφου;

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ 4 δευτ. ανά σελίδα

Μνήμη φαξ >= 100 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 7 (32/64 bit), Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 ή v 10.8

Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, EPEAT Silver, Blue Angel RAL-UZ 205

Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το 
υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για ένα (1) τουλάχιστον έτος 

Οργανωμένο βλαβοληπτικό κέντρο 
(helpdesk) τις κατασκευάστριας 
εταιρείας με υποστήριξη ελληνικής 
γλώσσας.

Να δοθεί ο αριθμός τηλεφώνου του helpdesk

Εγγύηση >= 1 έτος

Παράδοση  - Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

7 .     Προβολέας δεδομένων (projector)

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 1
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Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή ISO 9001-2015

Φωτεινότητα >= 4,000 Lumens

Λόγος αντίθεσης >= 20,000:1

Aspect Ratio 16:9 (5 aspect ratio selectable)

Ανάλυση >= 1920 x 1080

Λόγος απόστασης 1.15~1.5

Λόγος ζουμ 1.3X

Projection Size 30"~300" 

Συνδεσιμότητα

LAN Port
USB TypeA
USB (Type mini B)
Audio in 
Audio out 
HDMI
VGA

Ηχείο 10W

Συμβατότητα HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Συμβατότητα βίντεο NTSC, PAL, SECAM

Κατανάλωση ρεύματος Max 355W. Normal 320W. Eco 240W. 

Light Source Life
(Normal/Eco/SmartEco/Lampsave 
Mode)

4000/8000/8000/15000hrs

Light Source 240W

Noise Level 33/29 Dba

Βάρος <= 2.5kg 

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) <= 296x <= 120 x <= 221 mm 

Εγγύηση >= 1 έτος

Παράδοση  - Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

         8.   Ηχεία για video προβολή

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 2
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Σύστημα ηχείων 2.1 με ένα Subwoofer και δυο περιφερειακά ηχεία

Συνολικά watt (RMS) >= 40 W

Subwoofer >= 24 W

Περιφερειακά ηχεία 2 x >= 8 W
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Απόκριση συχνότητας 55 Hz – 20 kHz

Συνδέσεις Στερεοφωνικό RCA και ενσωματωμένη υποδοχή 3,5 mm

Υποδοχή ακουστικών ΝΑΙ

Στοιχεία ελέγχου Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με κουμπιά για την ένταση του ήχου και την 
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου 
μπάσων στο subwoofer

Εγγύηση >= 1 έτος

Παράδοση  - Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

9.  Οθόνη προβολής

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Τύπος Οθόνης Προβολής Οθόνη χειροκίνητης προβολής

Τοποθέτηση Επιτοίχια

Επιφάνεια Solid White HD gain 1.0

Μέγεθος Οθόνης 2657x1494

Γωνία προβολής 160 

Διαγώνιος 120”

Υποστηριζόμενο Formats 16:9

Μέγιστη ανάλυση 1080p

Βάρος 13kg

Εγγύηση  2 έτη

Παράδοση  - Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

ΟΜΑΔΑ 7 : ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ  
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Ρόλλερ σκίασης. 

Ρόλλερ σκίασης πλήρως τοποθετημένο προς χρήση περιλαμβάνει: 1) Σωλήνα αλουμινίου 
διαμέτρου Φ32 με ειδικό λούκι για το πέρασμα της μπανέλας 6-8mm που σταθεροποιεί το 
ύφασμα και μηδενίζει την πιθανότητα μετατόπισης του, 2) Μεταλλικά στηρίγματα με 
καπάκια πλαστικά και αλυσίδα συνεχόμενη χρώματος ανάλογα με το χρώμα του υφάσματος 
επιλογής της υπηρεσίας, 3)  Μηχανισμός αλυσίδας R32 με διπλό πλακέ ελατήριο εσωτερικά 
για εύκολη και γρήγορη λειτουργία, 4) Βαρίδι ειδικού κράματος PVC επενδυμένο με το 
ύφασμα και πλαστικές διακοσμητικές τάπες, 5) Ύφασμα: 100% πολυέστερ ,  πυκνότητας: 
0,34mm , βάρους: 195gr/m2,  κοπή υφασμάτων με χρήση παλμικής κοπής. Η αλυσίδα θα 
στηρίζεται στον τοίχο και θα ανοίγει με άσκηση πίεσης.
Πριν την επιλογή του υφάσματος θα προσκομισθεί δείγμα του ώστε να εγκριθεί από την 
υπηρεσία. Η επιλογή του χρώματος του υφάσματος θα γίνει από την υπηρεσία κατόπιν  
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υποβολής χρωματολογίου  τουλάχιστον  16 χρωμάτων. Ο μηχανισμός θα διαθέτει εγγύηση 
τουλάχιστον 5 ετών. H τοποθέτηση των ρόλλερς σκίασης θα γίνει από τον προμηθευτή και θα 
παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

2 Ρόλλερ συσκότισης  

Ρόλλερ συσκότισης πλήρως τοποθετημένο προς χρήση περιλαμβάνει: 1)Σωλήνας αλουμινίου 
διαμέτρου Φ32 με ειδικό λούκι για το πέρασμα της μπανέλας 6-8mm που σταθεροποιεί το 
ύφασμα και μηδενίζει την πιθανότητα μετατόπισης του, 2) Μεταλλικά στηρίγματα με 
καπάκια πλαστικά και αλυσίδα συνεχόμενη χρώματος ανάλογα με το χρώμα του υφάσματος 
επιλογής της υπηρεσίας, 3) Μηχανισμός αλυσίδας R32 με διπλό πλακέ ελατήριο εσωτερικά 
για εύκολη και γρήγορη λειτουργία, 4)Βαρίδι ειδικού κράματος PVC επενδυμένο με το 
ύφασμα και πλαστικές διακοσμητικές τάπες, 5) Ύφασμα: 100% πολυέστερ συσκότισης ,  
πυκνότητα: 0,50mm,  βάρος: 290gr/m2, κοπή υφασμάτων με χρήση παλμικής κοπής. Η 
αλυσίδα θα στηρίζεται στον τοίχο και θα ανοίγει με άσκηση πίεσης.
 Πριν την επιλογή του υφάσματος θα προσκομισθεί δείγμα του ώστε να εγκριθεί από την 
υπηρεσία. Η επιλογή του χρώματος του υφάσματος θα γίνει από την υπηρεσία κατόπιν  
υποβολής χρωματολογίου  τουλάχιστον  16 χρωμάτων.
 Ο μηχανισμός θα διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. H τοποθέτηση των ρόλλερς 
συσκότησης θα γίνει από τον προμηθευτή και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

ΧΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
                                                                                                                     

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Δ.Τ.Υ.Δ.Χ

ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (€)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια  εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 91.843,40€ συν  Φ.Π.Α. 24% 
22.042,42€  δηλαδή σε 113.885,82€ με Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβάνει τα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του προς 
προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης:  “ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ". Το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος μοιράζεται σε επτά ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό τεμάχια 60 53 3.180,00

2 Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό τεμάχια 12 47 564,00

3 Τραπέζι παιδικό ορθογώνιο τεμάχια 6 125 750,00 

4 Τραπέζι παιδικό εξάγωνο τεμάχια 6 183 1.098,00  

5 Τραπέζι στρογγυλό βρεφών τεμάχια 2 195 390,00   

6 Κρεβατάκι νηπίων τεμάχια 2 143 286,00   

7 Κρεβάτι βρεφικό τεμάχια 12 230 2.760,00   

8 Κρεμάστρα μεταλλική τεμάχια 8 75 600,00   

9 Συρταριέρα 12 θέσεων τεμάχια 10 523 5.230,00   

10 Φαρμακείο τεμάχια 2 100 200,00   

11 Καναπές αναμονής 2 θέσεων τεμάχια 2 840 1.680,00   

12 Κρεβατάκι νηπίων διώροφο τεμάχια 5 341 1.705,00   

13 Στρώμα παιδικό ορθοπεδικό τεμάχια 24 63 1.512,00   

14 Καρέκλα προσωπικού χρωματιστή τεμάχια 10 70 700,00   

15 Μαγνητικός πίνακας λευκός τεμάχια 2 25 50,00   

16 Ντουλάπα πύργος σκεπή τεμάχια 4 334 1.336,00   

17 Ντουλάπα πύργος κάστρο τεμάχια 4 334 1.336,00   

18 Ντουλάπα πύργος παλάτι τεμάχια 2 334 668,00   

19 Ετικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες σετ 3 9 27,00   

20 Παγκάκι μεταλλικό τεμάχια 6 155 930,00   

21 Τρόλει για χαρτόνια τεμάχια 2 597,5 1.195,00   

22 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών στενό (73Χ52) τεμάχια 1 30 30,00   

23 Πίνακας ανάρτησης εργασιών τεμάχια 3 155 465,00   

24 Τραπέζι κουζίνας τεμάχια 1 200 200,00   

25 Καρέκλα κουζίνας τεμάχια 4 58 232,00   

26 Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο τεμάχια 12 24 288,00   

27 Μαξιλάρα Πουφ σε σχήμα “ΗΛΙΟΣ”  τεμάχια 3 83 249,00   

28 Πουφ σε σχήμα “ΣΚΥΛΑΚΙ”  τεμάχια 3 83 249,00   

29 Βαγονέτο για 10 στρογγυλά μαξιλαράκια τεμάχια 6 115 690,00   

30 Μαξιλαράκι στρογγυλό δίχρωμο τεμάχια 60 12,5 750,00   

31 Εταζιέρες τοίχου Α τεμάχια 6 116 696,00   

32 Εταζιέρες τοίχου Β τεμάχια 1 320 320,00   

33 Κλειδοθήκη τεμάχια 1 52 52,00   
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34 Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά τεμάχια 5 380 1.900,00   

35 Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι για χαρτιά τεμάχια 2 82,5 165,00   

36 Κάδος απορριμμάτων 5lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 15 12 180,00   

37 Κάδος γραφείου μεταλλικός ανοικτός τεμάχια 10 15 150,00   

38 Κάδος απορριμμάτων 10lt pacific τεμάχια 4 8 32,00   

39 Κάδος απορριμμάτων 20lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 2 28 56,00   

40 Κάδος απορριμμάτων 50lt pacific  τεμάχια 2 28 56,00   

41 Καλάθι άπλυτων 60lt τεμάχια 2 20 40,00   

42 Κάδος απορριμάτων 70lt με πεντάλ τεμάχια 2 110 220,00   

43 Συσκευή χειροπετσέτας inox τεμάχια 10 42 420,00   

44 Αυτοκόλλητα τοίχου (δένδρο πουά) τεμάχια 2 45,7 91,40   

45 Ανατομικό καθικάκι ιπποποταμάκι (γιο γιο) τεμάχια 15 8 120,00   

46 Μαγνητάκια στρογγυλά (40 τεμαχίων) σετ 3 8 24,00   

47 Παιχνιδόκουτο με καπάκι  τεμάχια 15 25 375,00   

48  Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές (Σετ 4 τεμάχιων) σετ 15 10 150,00   

49 Καναπεδάκι τριθέσιο παιδικό τεμάχιο 3 302 906,00   

50 Καναπεδάκι διθέσιο παιδικό τεμάχιο 3 207 621,00   

Σύνολο 35.924,40   

ΦΠΑ 24% 8.621,86   

Σύνολο με ΦΠΑ 44.546,26   

ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Μικρό μανάβικο τεμαχια 1 210,00 210,00
2 Κουζινάκι  τεμαχια 2 270,00 540,00
3 Σετ κουζινάκι με φυσικό χρώμα ξύλου τεμαχια 2 315,00 630,00
4 Πάγκος Μαραγκού 1 τεμαχια 3 352,00 1.056,00 
5 Πάγκος Μαραγκού 2 τεμαχια 2 377,00 754,00   
6 Καφασάκι Ξύλινο τεμαχια 12 12,00 144,00   
7 Τρόλεϊ Πολλαπλών Χρήσεων τεμαχια 2 295,00 590,00   
8 Κούκλες κουκλοθέατρου (σετ 6 και 8 τεμαχίων) σετ 2 21,00 42,00   

9 Γαντόκουκλες επαγγελμάτων (διάφορες σετ 8 και 10 
τεμαχίων) σετ 4 34,00 136,00   

10 Πλαστικά φρούτα(σετ 22 τεμαχίων) σετ 11 10,50 115,50   
11 Πλαστικά λαχανικά (σετ 28 τεμαχίων) σετ 11 10,50 115,50   
12 Ξύλινη εργαλειοθήκη με εργαλεία τεμαχια 5 14,20 71,00   
13 Σετ ξύλινων κύβων ήχου  τεμαχια 6 25,00 150,00   
12 Κουζινάκι βρεφών τεμαχια 1 156,00 156,00   
15 Κουκλοθέατρο τεμαχια 2 180,00 360,00   
16 Βαλίτσα κομμώτριας τεμαχια 5 27,00 135,00   
17 Πίνακες προγραφής σε κουτί τεμαχια 2 75,00 150,00   
18 Μαγνητική Πυραμίδα τροφίμων τεμαχια 4 105 420,00   
19 Τρόλεϊ γιατρού με εξαρτήματα τεμαχια 5 57,00 285,00   
20 Κουζινικά 100 τεμαχίων τεμαχια 5 41,50 207,50   
21 Ζωάκια 30 τεμαχίων  σε κουτί τεμαχια 5 92,00 460,00   
22 Οικοδομικό υλικό τεμαχια 2 260,00 520,00   
23 Κουκλόσπιτο φορητό με επίπλωση τεμαχια 2 120,00 240,00   
24 Τουβλάκια σε πλαστική σακούλα τεμαχια 5 47,30 236,50   

25 Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι κυκλοφοριακής 
αγωγής τεμαχια 5 9,50 47,50   
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26 Κουβάς με 30 οχήματα τεμαχια 5 85,00 425,00   
27 Σετ συμπλήρωσης σκίτσου τεμαχια 5 15,00 75,00   
28 Σφηνώματα γεωμετρικά σχήματα τεμαχια 2 60,00 120,00   
29 Σετ προγραφής φύλλων τεμαχια 1 23,00 23,00   
30 Κορνίζα με δεσίματα mondessori set 1 110,00 110,00   
31 Ο πρώτος μου αργαλειός επίτραπέζιος τεμαχια 4 23,50 94,00   
32 Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής τεμαχια 2 33,00 66,00   
33 Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας τεμαχια 2 157,00 314,00   
34 Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο τεμαχια 10 32,00 320,00   
35 Παιχνίδι με γρανάζια τεμαχια 2 13,60 27,20   
36 Βαγονέτο συντονισμού τεμαχια 1 16,00 16,00   
37 Συντονισμός με σωλήνες και μπάλες τεμαχια 1 21,00 21,00   
38 Παιχνίδι  τοίχου (Ζέβρα) τεμαχια 2 29,50 59,00   
39 Βάση ταξινόμησης σχημάτων και χρωμάτων τεμαχια 1 13,30 13,30   

40 Βάση ταξινόμησης γεωμετρικών σχημάτων με 
καρφάκια τεμαχια 1 10,00 10,00   

41 Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο βατραχάκι τεμαχια 2 29,50 59,00   
42 Μαγαζάκι τεμαχια 2 267,00 534,00   
43 Παντοπωλείο τρόλεϊ τεμαχια 2 268,00 536,00   
44 Πίνακας μουσικών οργάνων τεμαχια 5 135,00 675,00   

Σύνολο 11.269,00   

ΦΠΑ 24% 2.704,56   

Σύνολο με ΦΠΑ 13.973,56   

ΟΜΑΔΑ  3:   ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Γραφείο 1400 τεμάχια 2 135,00 270,00 

2 Γραφείο 1600 τεμάχια 1 140,00 140,00   

3 Συρταριέρα με τρία συρτάρια τεμάχια 3 190,00 570,00 

4 Βιβλιοθήκη ανοιχτή-κλειστή τεμάχια 2 280,00 560,00 

5 Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) τεμάχια 2 325,00 650,00   

6 Κάθισμα εργασίας τεμάχια 3 400,00 1.200,00   

7 Κάθισμα επισκέπτη τεμάχια 6 250,00 1.500,00   

Σύνολο 4.890,00   

ΦΠΑ  24% 1.173,60   

Σύνολο με ΦΠΑ 6.063,60   

ΟΜΑΔΑ 4:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Πλυντήριο τεμάχια 1 600,00  600,00  

2 Στεγνωτήριο τεμάχια 1 770,00 770,00   

3 Εστία διπλή με 3 ζώνες μαγειρέματος τεμάχια 1 220,00 220,00   

4 Στίφτης ηλεκτρικός τεμάχια 2 60,00 120,00 

5 Μπλεντερ τεμάχια 3 70,00   210,00   

6 Ζυγαριά ψηφιακή τεμάχια 2 30,00   60,00   

7 Ψυγείο συντήρηση τεμάχια 1 520,00   520,00   

8 Απορροφητήρας με φίλτρο άνθρακα τεμάχια 1 100,00   100,00   

9 Τοστιέρα τεμάχια 2 120,00   240,00   
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10 Ράβδομπλέντερ  τεμάχια 2 80,00   160,00   

11 Μπρίκι ηλεκτρικό τεμάχια 2 30,00   60,00   

12 Πολυκόφτης (Μulti) τεμάχια 2 30,00   60,00   

13 Κουζινομηχανή τεμάχια 1 230,00   230,00   

14 Σύστημα σιδερώματος τεμάχια 1 220,00   220,00   

15 Πρέσα σιδερώματος τεμάχια 1 250,00   250,00   

16 Βραστήρας τεμάχια 2 60,00   120,00   

17 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεμάχια 2 220,00   440,00   

18 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα τεμάχια 2 270,00   540,00   

19 Ηχείο φορητό τεμάχια 2 210,00   420,00   

20 Καφετιέρα τεμάχια 1 50,00   50,00   

21 Πολυκαφετιέρα τεμάχια 1 270,00   270,00   

Σύνολο 5.660,00   

ΦΠΑ 24% 1.358,40   

Σύνολο με ΦΠΑ 7.018,40   
                                                                            

ΟΜΑΔΑ 5:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια ενδεικτικών 
διαστάσεων 55*70*130εκ.  με 4 ράφια για τα 
καλάθια πλυντηρίου πιάτων τεμάχια 1 400,00   400,00   

2
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη  ενδεικτικών διαστάσεων 
85*70*85εκ.  με μια γούρνα 40*40*25 τεμάχια 1 540,00   540,00   

3
Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση 1  οπής και 2 
παροχές ζεστού- κρύου νερού τεμάχια 1 207,00   207,00   

4

Πλυντήριο πιάτων  ανοξείδωτο ενδεικτικών  
διαστάσεων πλυντηρίου 57*60*122εκ. , με καλάθι 
50*50 τεμάχια 1 2.000,00   2.000,00   

5
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
160*70*85εκ. με μια γούρνα 50*50*30 τεμάχια 1 775,00   775,00   

6
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
180*70*85εκ. με δύο γούρνες 40*40*25 τεμάχια 1 910,00   910,00   

7

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια ενδεικτικών 
διαστάσεων 180*40*70εκ.με ανοξείδωτες συρόμενες 
πόρτες και 2 ράφια τεμάχια 1 610,00   610,00   

8
Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*85εκ.  με συρόμενες πόρτες  τεμάχια 1 545,00   545,00   

9

Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 110*32*70 εκ. με κρυστάλλινες 
συρόμενες πόρτες, με 2 ράφια τεμάχια 1 320,00   320,00   

10
Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια ενδεικτικών διαστάσεων 
79*86*29εκ.  με 4 εστίες 30*30εκ. τεμάχια 1 1.800,00   1.800,00   

11
Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών ενδεικτικών 
διαστάσεων 80*61*57εκ. τεμάχια 1 610,00   610,00   

12
Συρταριέρα ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων  
60*70*87εκ. με 3 συρτάρια τεμάχια 1 570,00   570,00   

13

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός με ψεκασμό 
νερού, ανοξείδωτος, ενδεικτικών διαστάσεων 
95*85*95εκ. τεμάχια 1 3.980,00   3.980,00   

14
Βάση φούρνου ανοξείδωτη με σχαριέρα 6 ταψιών, 
ενδεικτικών  διαστάσεων 100*85*80εκ. τεμάχια 1 550,00   550,00   

15
Ανοξείδωτη χοάνη απορροφητήρα  με ανοξείδωτα 
φίλτρα, ενδεικτικών  διαστάσεων 250*90*50εκ. τεμάχια 1 820,00   820,00   

16

Φυγοκεντρικός Απορρηφητήρας Μονής 
Αναρρόφησης σε ηχομονωμένο κιβώτιο 2Ηp, στόμιο 
Φ300mm, ενδεικτικών διαστάσεων 100*100*100εκ., 
230V.  τεμάχια 1 1.050,00   1.050,00   

17 Σωληνώσεις και τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού τεμάχια 1 750,00   750,00   
18 Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών ενδεικτικών διαστάσεων τεμάχια 1 140,00   140,00   
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100*50*90εκ. με 4 ρόδες Φ100mm και φρένο  

19

Ψυγείο  θάλαμος συντήρησης ανοξείδωτο, με 1 
πόρτα, χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1 1.450,00   1.450,00   

20

Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*195εκ.  με 3 συρτάρια, αμπάρι και ποτηριέρα 
(Ερμάριο σερβιτόρου) τεμάχια 1 1.650,00   1.650,00   

21
Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες  
ενδεικτικών διαστάσεων 130*70*85εκ. τεμάχια 2 570,00   1.140,00   

22
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
152*46*180εκ.  Με 4 ράφια τεμάχια 1 370,00   370,00   

23
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
122*46*180εκ. με 4 ράφια τεμάχια 1 300,00   300,00   

24

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης ανοξείδωτο, με 1 πόρτα,  
χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1 1.900,00   1.900,00   

Σύνολο 23.387,00   
ΦΠΑ  24% 5.612,88   

Σύνολο με ΦΠΑ 28.999,88   
                                                                               

ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ � ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ � ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Συσκευή φαξ τεμάχια 1 200,00   200,00   

2
Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο  Α3, Α4, 
Δικτυακός Εκτυπωτής τεμάχια 1 1.800,00   1.800,00   

3 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθονη τεμάχια 3 1.100,00   3.300,00   

4 Φορητός υπολογιστής τεμάχια 2 810,00   1.620,00   

5 Εκτυπωτής μονόχρωμος Α4 Laser τεμάχια 2 100,00   200,00   

6 Εκτυπωτής έγχρωμος Α3 inkjet τεμάχια 1 220,00   220,00   

7 Προβολέας δεδομένων (projector) τεμάχια 1 850,00   850,00   

8 Ηχεία για video προβολή τεμάχια 2 66,00   132,00   

9 Οθόνη προβολής τεμάχια 1 120,00   120,00   

Σύνολο 8.442,00   

ΦΠΑ 24% 2.026,08   

Σύνολο με ΦΠΑ 10.468,08   
                                                                                        

ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ρόλλερ σκίασης τεμάχια 62 21,00   1.302,00   

2 Ρόλλερ συσκότισης  τεμάχια 30 32,30   969,00   

Σύνολο 2.271,00   

ΦΠΑ 24% 545,04   

Σύνολο με ΦΠΑ 2.816,04   
                                                                          

                                                                                                                                                                                           
\
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 91.843,40 €

Φ.Π.Α. 24% 22.042,42 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 113.885,82 €

ΧΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

                                                               

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

                  

ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   AΓΓΕΛΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                            

   ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

                   

                                   

             ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ

                  

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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 ΜΕΡΟΣ Δ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  CPV: 
                     ΟΜΑΔΑ 1:  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ      CPV:   39100000-3  (Έπιπλα ) 
                     ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    CPV:   37520000-9  (Παιδικά Παιχνίδια)                                                                                                                                                                  
                     ΟΜΑΔΑ 3:  ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ        CPV:   39130000-2 (Έπιπλα Γραφείων )                                                                                                                                                     
                     ΟΜΑΔΑ 4:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ    CPV:   39710000-2 ( Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές )        
                     ΟΜΑΔΑ 5:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ    CPV:   39314000-6 (Εξοπλισμός Επαγγελματικού Μαγειρείου) 
                     ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ : CPV 30121200-5  
                                              (Φωτοαντιγραφικές συσκευές),  CPV  30213000-5 (Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 
, 
                                              CPV    30232000-4 (Περιφερειακός  Εξοπλισμός)
                     ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ       CPV:   19244000-8 (Υφάσματα για κουρτίνες)
                                                                                                   

                                                                                                         
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας.

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, διανομή ανά χώρο, 

συναρμολόγηση, εγκατάσταση, δοκιμή λειτουργίας (όπου απαιτείται), παράδοση των απαραίτητων 

τευχών/εγχειριδίων συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης (όπου απαιτείται), χρόνο εγγύησης, καθώς 

και Υπεύθυνες Δηλώσεις  κατασκευαστή (όπου απαιτείται) περί καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, για τις 

ανάγκες του ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.  

                                                                                                                                   
Αρθρο 2o: Ισχύουσες διατάξεις.                                                                                                                                                                                                         

Η προμήθεια του εξοπλισμού του νέου βρεφονηπιακού σταθμού  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του 
ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».       
 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”.

 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 ν.3414/2005’’  «τροποποίηση του 
ν. 3310/2005».

 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15.

 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 
 Του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
 Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

 Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.

 Του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
 Του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.».
 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

 Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' /26-03-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων  του Π.Δ. 
318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.   

 Την με αρ. πρωτ. 2146/26-5-2016 Απόφαση  ένταξης της πράξης «ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό 5000564 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης.

 Την με αρ. πρωτ. 131988/18-7-2016 (ΑΔΑ: 647Δ7ΛΚ-Σ7Α) Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
Περιφερειάρχη Κρήτης,  

 Την με αρ. πρωτ. 3575/11-07-2017 Απόφαση τροποποίησης(1) της Πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΑΔΑ:ΩΘΟΓΛΚ-ΖΑΡ)  ,                                                                                                                                   

 Την με αρ. πρωτ. 1654/1-4-2019 Απόφαση Τροποποίησης Πράξης «ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό 5000564 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης.  

 Την με αρ. 435/2020 απόφαση του Δ. Σ. Χανίων περί τροποποίησης  και συμπλήρωσης της με αρ. 
51/2016 Απόφασης Δ.Σ. Χανίων περί έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της 
μελέτης 8/2020 του Υποέργου 2. . 

 Την με αρ. πρωτ. 5600/23-11-2020 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020» για την 
δημοπράτηση του υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ 
Νεροκούρου Δήμου Χανίων» της πράξης «ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΜΠΕ 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με Κωδικό 5000564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κρήτη 2014-
2020» της Περιφέρειας  Κρήτης.  

 Την με αριθμό 714/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων με την οποία ψηφίστηκε η 
πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του Υποέργου 2:  
«Προμήθεια  εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων», 

 Την υπ’ αριθμό  358/2-9-19  (ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.                                                                                                                                                                                         

και κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας προμήθειας  της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

                                                         

ΑΡΘΡΟ 3O:  Συμβατικά Τεύχη                                                                                      
                                                                                                                                   
Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής: 

α) Διακήρυξη

β) Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
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γ) Τεχνική έκθεση

δ) Τεχνικές προδιαγραφές                                                                                                      

ε) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

στ) Οικονομική προσφορά 

                                                                       

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας- Αντικείμενο Προμήθειας.
                              

1. Η συνολική προμήθεια του  εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 91.843,40 ευρώ και επιπλέον 
Φ.Π.Α. 24% 22.042,42 ευρώ, δηλαδή σύνολο  113.885,82 ευρώ.

2. Η δαπάνη της προμήθειας συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (Άξονας προτεραιότητας 3- Ενίσχυση  της  εκπαίδευσης και 
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2016ΕΠ00210019) .

3. Ειδικότερα η προμήθεια έχει ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό τεμάχια 60 53 3.180,00

2 Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό τεμάχια 12 47 564,00

3 Τραπέζι παιδικό ορθογώνιο τεμάχια 6 125 750,00 

4 Τραπέζι παιδικό εξάγωνο τεμάχια 6 183 1.098,00  

5 Τραπέζι στρογγυλό βρεφών τεμάχια 2 195 390,00   

6 Κρεβατάκι νηπίων τεμάχια 2 143 286,00   

7 Κρεβάτι βρεφικό τεμάχια 12 230 2.760,00   

8 Κρεμάστρα μεταλλική τεμάχια 8 75 600,00   

9 Συρταριέρα 12 θέσεων τεμάχια 10 523 5.230,00   

10 Φαρμακείο τεμάχια 2 100 200,00   

11 Καναπές αναμονής 2 θέσεων τεμάχια 2 840 1.680,00   

12 Κρεβατάκι νηπίων διώροφο τεμάχια 5 341 1.705,00   

13 Στρώμα παιδικό ορθοπεδικό τεμάχια 24 63 1.512,00   

14 Καρέκλα προσωπικού χρωματιστή τεμάχια 10 70 700,00   

15 Μαγνητικός πίνακας λευκός τεμάχια 2 25 50,00   

16 Ντουλάπα πύργος σκεπή τεμάχια 4 334 1.336,00   

17 Ντουλάπα πύργος κάστρο τεμάχια 4 334 1.336,00   

18 Ντουλάπα πύργος παλάτι τεμάχια 2 334 668,00   

19 Ετικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες σετ 3 9 27,00   

20 Παγκάκι μεταλλικό τεμάχια 6 155 930,00   

21 Τρόλει για χαρτόνια τεμάχια 2 597,5 1.195,00   

22 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών στενό (73Χ52) τεμάχια 1 30 30,00   

23 Πίνακας ανάρτησης εργασιών τεμάχια 3 155 465,00   

24 Τραπέζι κουζίνας τεμάχια 1 200 200,00   

25 Καρέκλα κουζίνας τεμάχια 4 58 232,00   

26 Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο τεμάχια 12 24 288,00   

27 Μαξιλάρα Πουφ σε σχήμα “ΗΛΙΟΣ”  τεμάχια 3 83 249,00   

28 Πουφ σε σχήμα “ΣΚΥΛΑΚΙ”  τεμάχια 3 83 249,00   

29 Βαγονέτο για 10 στρογγυλά μαξιλαράκια τεμάχια 6 115 690,00   

30 Μαξιλαράκι στρογγυλό δίχρωμο τεμάχια 60 12,5 750,00   
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31 Εταζιέρες τοίχου Α τεμάχια 6 116 696,00   

32 Εταζιέρες τοίχου Β τεμάχια 1 320 320,00   

33 Κλειδοθήκη τεμάχια 1 52 52,00   

34 Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά τεμάχια 5 380 1.900,00   

35 Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι για χαρτιά τεμάχια 2 82,5 165,00   

36 Κάδος απορριμμάτων 5lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 15 12 180,00   

37 Κάδος γραφείου μεταλλικός ανοικτός τεμάχια 10 15 150,00   

38 Κάδος απορριμμάτων 10lt pacific τεμάχια 4 8 32,00   

39 Κάδος απορριμμάτων 20lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 2 28 56,00   

40 Κάδος απορριμμάτων 50lt pacific  τεμάχια 2 28 56,00   

41 Καλάθι άπλυτων 60lt τεμάχια 2 20 40,00   

42 Κάδος απορριμάτων 70lt με πεντάλ τεμάχια 2 110 220,00   

43 Συσκευή χειροπετσέτας inox τεμάχια 10 42 420,00   

44 Αυτοκόλλητα τοίχου (δένδρο πουά) τεμάχια 2 45,7 91,40   

45 Ανατομικό καθικάκι ιπποποταμάκι (γιο γιο) τεμάχια 15 8 120,00   

46 Μαγνητάκια στρογγυλά (40 τεμαχίων) σετ 3 8 24,00   

47 Παιχνιδόκουτο με καπάκι  τεμάχια 15 25 375,00   

48  Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές (Σετ 4 τεμάχιων) σετ 15 10 150,00   

49 Καναπεδάκι τριθέσιο παιδικό τεμάχιο 3 302 906,00   

50 Καναπεδάκι διθέσιο παιδικό τεμάχιο 3 207 621,00   

Σύνολο 35.924,40   

ΦΠΑ 24% 8.621,86   

Σύνολο με ΦΠΑ 44.546,26   

ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Μικρό μανάβικο τεμαχια 1 210,00 210,00
2 Κουζινάκι  τεμαχια 2 270,00 540,00
3 Σετ κουζινάκι με φυσικό χρώμα ξύλου τεμαχια 2 315,00 630,00
4 Πάγκος Μαραγκού 1 τεμαχια 3 352,00 1.056,00 
5 Πάγκος Μαραγκού 2 τεμαχια 2 377,00 754,00   
6 Καφασάκι Ξύλινο τεμαχια 12 12,00 144,00   
7 Τρόλεϊ Πολλαπλών Χρήσεων τεμαχια 2 295,00 590,00   
8 Κούκλες κουκλοθέατρου (σετ 6 και 8 τεμαχίων) σετ 2 21,00 42,00   

9 Γαντόκουκλες επαγγελμάτων (διάφορες σετ 8 και 10 
τεμαχίων) σετ 4 34,00 136,00   

10 Πλαστικά φρούτα(σετ 22 τεμαχίων) σετ 11 10,50 115,50   
11 Πλαστικά λαχανικά (σετ 28 τεμαχίων) σετ 11 10,50 115,50   
12 Ξύλινη εργαλειοθήκη με εργαλεία τεμαχια 5 14,20 71,00   
13 Σετ ξύλινων κύβων ήχου  τεμαχια 6 25,00 150,00   
12 Κουζινάκι βρεφών τεμαχια 1 156,00 156,00   
15 Κουκλοθέατρο τεμαχια 2 180,00 360,00   
16 Βαλίτσα κομμώτριας τεμαχια 5 27,00 135,00   
17 Πίνακες προγραφής σε κουτί τεμαχια 2 75,00 150,00   
18 Μαγνητική Πυραμίδα τροφίμων τεμαχια 4 105 420,00   
19 Τρόλεϊ γιατρού με εξαρτήματα τεμαχια 5 57,00 285,00   
20 Κουζινικά 100 τεμαχίων τεμαχια 5 41,50 207,50   
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21 Ζωάκια 30 τεμαχίων  σε κουτί τεμαχια 5 92,00 460,00   
22 Οικοδομικό υλικό τεμαχια 2 260,00 520,00   
23 Κουκλόσπιτο φορητό με επίπλωση τεμαχια 2 120,00 240,00   
24 Τουβλάκια σε πλαστική σακούλα τεμαχια 5 47,30 236,50   

25 Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι κυκλοφοριακής 
αγωγής τεμαχια 5 9,50 47,50   

26 Κουβάς με 30 οχήματα τεμαχια 5 85,00 425,00   
27 Σετ συμπλήρωσης σκίτσου τεμαχια 5 15,00 75,00   
28 Σφηνώματα γεωμετρικά σχήματα τεμαχια 2 60,00 120,00   
29 Σετ προγραφής φύλλων τεμαχια 1 23,00 23,00   
30 Κορνίζα με δεσίματα mondessori set 1 110,00 110,00   
31 Ο πρώτος μου αργαλειός επίτραπέζιος τεμαχια 4 23,50 94,00   
32 Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής τεμαχια 2 33,00 66,00   
33 Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας τεμαχια 2 157,00 314,00   
34 Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο τεμαχια 10 32,00 320,00   
35 Παιχνίδι με γρανάζια τεμαχια 2 13,60 27,20   
36 Βαγονέτο συντονισμού τεμαχια 1 16,00 16,00   
37 Συντονισμός με σωλήνες και μπάλες τεμαχια 1 21,00 21,00   
38 Παιχνίδι  τοίχου (Ζέβρα) τεμαχια 2 29,50 59,00   
39 Βάση ταξινόμησης σχημάτων και χρωμάτων τεμαχια 1 13,30 13,30   

40 Βάση ταξινόμησης γεωμετρικών σχημάτων με 
καρφάκια τεμαχια 1 10,00 10,00   

41 Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο βατραχάκι τεμαχια 2 29,50 59,00   
42 Μαγαζάκι τεμαχια 2 267,00 534,00   
43 Παντοπωλείο τρόλεϊ τεμαχια 2 268,00 536,00   
44 Πίνακας μουσικών οργάνων τεμαχια 5 135,00 675,00   

Σύνολο 11.269,00   

ΦΠΑ 24% 2.704,56   

Σύνολο με ΦΠΑ 13.973,56   
                                    

ΟΜΑΔΑ  3:   ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Γραφείο 1400 τεμάχια 2 135,00 270,00 

2 Γραφείο 1600 τεμάχια 1 140,00 140,00   

3 Συρταριέρα με τρία συρτάρια τεμάχια 3 190,00 570,00 

4 Βιβλιοθήκη ανοιχτή-κλειστή τεμάχια 2 280,00 560,00 

5 Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) τεμάχια 2 325,00 650,00   

6 Κάθισμα εργασίας τεμάχια 3 400,00 1.200,00   

7 Κάθισμα επισκέπτη τεμάχια 6 250,00 1.500,00   

Σύνολο 4.890,00   

ΦΠΑ  24% 1.173,60   

Σύνολο με ΦΠΑ 6.063,60   
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ΟΜΑΔΑ 4:      ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Πλυντήριο τεμάχια 1 600,00  600,00  

2 Στεγνωτήριο τεμάχια 1 770,00 770,00   

3 Εστία διπλή με 3 ζώνες μαγειρέματος τεμάχια 1 220,00 220,00   

4 Στίφτης ηλεκτρικός τεμάχια 2 60,00 120,00 

5 Μπλεντερ τεμάχια 3 70,00   210,00   

6 Ζυγαριά ψηφιακή τεμάχια 2 30,00   60,00   

7 Ψυγείο συντήρηση τεμάχια 1 520,00   520,00   

8 Απορροφητήρας με φίλτρο άνθρακα τεμάχια 1 100,00   100,00   

9 Τοστιέρα τεμάχια 2 120,00   240,00   

10 Ράβδομπλέντερ  τεμάχια 2 80,00   160,00   

11 Μπρίκι ηλεκτρικό τεμάχια 2 30,00   60,00   

12 Πολυκόφτης (Μulti) τεμάχια 2 30,00   60,00   

13 Κουζινομηχανή τεμάχια 1 230,00   230,00   

14 Σύστημα σιδερώματος τεμάχια 1 220,00   220,00   

15 Πρέσα σιδερώματος τεμάχια 1 250,00   250,00   

16 Βραστήρας τεμάχια 2 60,00   120,00   

17 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεμάχια 2 220,00   440,00   

18 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα τεμάχια 2 270,00   540,00   

19 Ηχείο φορητό τεμάχια 2 210,00   420,00   

20 Καφετιέρα τεμάχια 1 50,00   50,00   

21 Πολυκαφετιέρα τεμάχια 1 270,00   270,00   

Σύνολο 5.660,00   

ΦΠΑ 24% 1.358,40   

Σύνολο με ΦΠΑ 7.018,40   

ΟΜΑΔΑ 5:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια ενδεικτικών 
διαστάσεων 55*70*130εκ.  με 4 ράφια για τα 
καλάθια πλυντηρίου πιάτων τεμάχια 1 400,00   400,00   

2
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη  ενδεικτικών διαστάσεων 
85*70*85εκ.  με μια γούρνα 40*40*25 τεμάχια 1 540,00   540,00   

3
Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση 1  οπής και 2 
παροχές ζεστού- κρύου νερού τεμάχια 1 207,00   207,00   

4

Πλυντήριο πιάτων  ανοξείδωτο ενδεικτικών  
διαστάσεων πλυντηρίου 57*60*122εκ. , με καλάθι 
50*50 τεμάχια 1 2.000,00   2.000,00   

5
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
160*70*85εκ. με μια γούρνα 50*50*30 τεμάχια 1 775,00   775,00   

6
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
180*70*85εκ. με δύο γούρνες 40*40*25 τεμάχια 1 910,00   910,00   

7

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια ενδεικτικών 
διαστάσεων 180*40*70εκ.με ανοξείδωτες συρόμενες 
πόρτες και 2 ράφια τεμάχια 1 610,00   610,00   

8
Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*85εκ.  με συρόμενες πόρτες  τεμάχια 1 545,00   545,00   

9
Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 110*32*70 εκ. με κρυστάλλινες τεμάχια 1 320,00   320,00   
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συρόμενες πόρτες, με 2 ράφια

10
Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια ενδεικτικών διαστάσεων 
79*86*29εκ.  με 4 εστίες 30*30εκ. τεμάχια 1 1.800,00   1.800,00   

11
Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών ενδεικτικών 
διαστάσεων 80*61*57εκ. τεμάχια 1 610,00   610,00   

12
Συρταριέρα ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων  
60*70*87εκ. με 3 συρτάρια τεμάχια 1 570,00   570,00   

13

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός με ψεκασμό 
νερού, ανοξείδωτος, ενδεικτικών διαστάσεων 
95*85*95εκ. τεμάχια 1 3.980,00   3.980,00   

14
Βάση φούρνου ανοξείδωτη με σχαριέρα 6 ταψιών, 
ενδεικτικών  διαστάσεων 100*85*80εκ. τεμάχια 1 550,00   550,00   

15
Ανοξείδωτη χοάνη απορροφητήρα  με ανοξείδωτα 
φίλτρα, ενδεικτικών  διαστάσεων 250*90*50εκ. τεμάχια 1 820,00   820,00   

16

Φυγοκεντρικός Απορρηφητήρας Μονής 
Αναρρόφησης σε ηχομονωμένο κιβώτιο 2Ηp, στόμιο 
Φ300mm, ενδεικτικών διαστάσεων 100*100*100εκ., 
230V.  τεμάχια 1 1.050,00   1.050,00   

17 Σωληνώσεις και τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού τεμάχια 1 750,00   750,00   

18
Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών ενδεικτικών διαστάσεων 
100*50*90εκ. με 4 ρόδες Φ100mm και φρένο  τεμάχια 1 140,00   140,00   

19

Ψυγείο  θάλαμος συντήρησης ανοξείδωτο, με 1 
πόρτα, χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1 1.450,00   1.450,00   

20

Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*195εκ.  με 3 συρτάρια, αμπάρι και ποτηριέρα 
(Ερμάριο σερβιτόρου) τεμάχια 1 1.650,00   1.650,00   

21
Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες  
ενδεικτικών διαστάσεων 130*70*85εκ. τεμάχια 2 570,00   1.140,00   

22
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
152*46*180εκ.  Με 4 ράφια τεμάχια 1 370,00   370,00   

23
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
122*46*180εκ. με 4 ράφια τεμάχια 1 300,00   300,00   

24

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης ανοξείδωτο, με 1 πόρτα,  
χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1 1.900,00   1.900,00   

Σύνολο 23.387,00   
ΦΠΑ  24% 5.612,88   

Σύνολο με ΦΠΑ 28.999,88   

ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ � ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ � ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Συσκευή φαξ τεμάχια 1 200,00   200,00   

2
Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο  Α3, Α4, 
Δικτυακός Εκτυπωτής τεμάχια 1 1.800,00   1.800,00   

3 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθονη τεμάχια 3 1.100,00   3.300,00   

4 Φορητός υπολογιστής τεμάχια 2 810,00   1.620,00   

5 Εκτυπωτής μονόχρωμος Α4 Laser τεμάχια 2 100,00   200,00   

6 Εκτυπωτής έγχρωμος Α3 inkjet τεμάχια 1 220,00   220,00   

7 Προβολέας δεδομένων (projector) τεμάχια 1 850,00   850,00   

8 Ηχεία για video προβολή τεμάχια 2 66,00   132,00   

9 Οθόνη προβολής τεμάχια 1 120,00   120,00   

Σύνολο 8.442,00   

ΦΠΑ 24% 2.026,08   

Σύνολο με ΦΠΑ 10.468,08   
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ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ρόλλερ σκίασης τεμάχια 62 21,00   1.302,00   

2 Ρόλλερ συσκότισης  τεμάχια 30 32,30   969,00   

Σύνολο 2.271,00   

ΦΠΑ 24% 545,04   

Σύνολο με ΦΠΑ 2.816,04   
         

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 91.843,40 €

Φ.Π.Α. 24% 22.042,42 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 113.885,82 €

Οι παραπάνω τιμές στην στήλη τιμή μονάδος είναι χωρίς  Φ.Π.Α..

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για 
το σύνολο της παραπάνω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος/μέρη της προμήθειας, 
σύμφωνα με τις Ομάδες που προβλέπονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο 4. Η προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος Ανάθεσης Προμήθειας-Περιεχόμενα Υποφακέλλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
                     Τεχνική Προσφορά»

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών διαγωνισμού.

     Αναλυτικά τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο  2.4.3  της Διακήρυξης.                                                                                                                                                                                               

ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγυήσεις
                                                                           
1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από  πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή  να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 72 του Ν.4412/2016).

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται . Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που 
πληροί τους όρους του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης της προμήθειας.
Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση.

2.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής και απευθύνεται στον Δήμο Χανίων για ποσό που 
θα καλύπτει το 1% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/ων που συμμετέχουν, χωρίς 
το Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες  μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που καθορίζει η διακήρυξη.  
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Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 
                                                                                                                                       
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, 
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται  στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

3.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του Δήμου Χανίων .

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς 
προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η 
εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση 
των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.(άρθρο 105 του Ν.4412/2016). 

                                                     
ΑΡΘΡΟ 7O: Σύμβαση.

Ο/Οι προμηθευτής/ές στους οποίους θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 
ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
    

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος - Τόπος –Τρόπος  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών - Υποχρεώσεις 
αναδόχου.

Ο προμηθευτής στον όποιο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια στις εγκαταστάσεις του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων  
ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης  σε ημέρες και ώρες που θα 
καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια 
ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης 
είναι ορισμένη και τακτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο  προμηθευτής   οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να 
εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών.
                                                                                                                                   
Στις υποχρεώσεις των αναδόχων της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 H κατάλληλη συσκευασία και αποστολή - μεταφορά (περιλαμβάνεται επίσης η απαραίτητη κατά το νόμο 

ασφάλεια μεταφοράς) του Εξοπλισμού και εκφόρτωση – προσωρινή αποθήκευση αυτού στον τόπο 
παράδοσης.

 Η αποκιβωτίωση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού στους χώρους του κτιρίου του Νέου Βρεφονηπιακού 
Σταθμού εφόσον αυτός αποτελεί τον χώρο παράδοσης, συναρμολόγηση (όπου απαιτείται), και η 
εγκατάσταση – σύνδεση αυτού με ηλεκτρικά / μηχανολογικά δίκτυα (όπου απαιτείται).

 Η απομάκρυνση και ο καθαρισμός του κτιρίου από όλα τα υλικά συσκευασίας του Εξοπλισμού 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις).
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 Η θέση σε λειτουργία (έναρξη λειτουργίας - start up) του Εξοπλισμού, συμπεριλαμβάνονται μικρουλικά – 
αναλώσιμα εάν απαιτηθούν και οι πλήρεις δοκιμές (συμπλήρωση σχετικών πρωτοκόλλων όπου 
απαιτείται).

 Η άμεση διόρθωση και αποκατάσταση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που τυχόν εμφανιστούν 
στην χρήση και λειτουργία του Εξοπλισμού.

 Η αντικατάσταση του εξοπλισμού που αποδεδειγμένα θα εμφανίσει σημαντικές ατέλειες ή σοβαρά 
τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα κατά την διάρκεια λειτουργίας του και εντός του προβλεπομένου 
χρονικού διαστήματος της εγγύησής του. 

 Η εκπαίδευση και η επίδειξη λειτουργίας και χρήσης του Εξοπλισμού (όπου απαιτείται)στους 
υπευθύνους του Εργοδότη (τεχνικό προσωπικό, παιδαγωγούς κλπ).

 Η παροχή και παράδοση όλων των Τεχνικών εγχειριδίων στα Ελληνικά (εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας, 
οδηγίες συντήρησης κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση στα όσα περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες - οδηγίες 
για Ασφαλή Λειτουργία, κλπ. 

 Η «εγγύηση αγοράς και καλής λειτουργίας» του προσφερόμενου Εξοπλισμού και εργασιών ευθύνης του 
Αναδόχου που θα διαρκεί για χρονικό διάστημα από ενός (1) έτους έως πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία παράδοσης του Εξοπλισμού της Εργολαβίας σε χρήση ή σε λειτουργία (όπου απαιτείται), 
εκτός εάν ορίζεται μεγαλύτερη στις τεχνικές προδιαγραφές του επιμέρους εξοπλισμού ή εάν 
προβλέπεται μεγαλύτερη από το εργοστάσιο κατασκευής ακόμη και εάν αναγράφεται μικρότερη στο 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

      

                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΑΡΘΡΟ 9O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.                                                                                                                                        

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412 . 

ΑΡΘΡΟ 10O: Πλημμελής κατασκευή.

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να τα αποκαταστήσουν ή βελτιώσουν σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

                             
ΑΡΘΡΟ 11O: Οριστική παραλαβή.                                                                                     

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής του Δήμου μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική 
αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος 
Χανίων δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά 
τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό 
έλεγχο.

 

ΑΡΘΡΟ 12O : Πληρωμή.

1. Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, από το Δήμο, μέσα σε χρόνο 30 
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής 
και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,  καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
2.Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με 
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τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 13O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις  δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, όλους 
τους φόρους, τα τέλη, χαρτόσημα και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών  όπως 
προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

                                                                      

                                                       ΧΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020   

       
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

                                            

ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   AΓΓΕΛΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  

             ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΜΕΡΟΣ E:  ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:  
Στήλες  Α/Α  & ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ. Στις στήλες αυτές δίνεται ο αριθμός  και η ονομασία είδους, όπως αυτή δίνεται ανά Ομάδα και 
είδος της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.
Στήλη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αντίστοιχα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών και τη διακήρυξη.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
Στη στήλη αυτή δίνεται η απάντηση «ΝΑΙ» του Αναδόχου, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται από την Τεχνική Προσφορά, 
διαφορετικά δίνεται η απάντηση «ΟΧΙ»
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σύμφωνα με τα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή τις 
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού ανά πακέτο (π.χ. προϊόν «...», Προμηθευτή «…», Τεχνική 
Περιγραφή Προμηθευτή σελ. «…», Ένθετο – Κατάλογος - prospectus σελ. «…», κ.ά) 

ΟΜΑΔΑ 1:    ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

1
Καρεκλάκι νηπίων 
χρωματιστό

Θα είναι κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει 
χρωματιστή πλάτη και κάθισμα και ο υπόλοιπος 
σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα 
(επιλογής της υπηρεσίας). Ο σκελετός θα είναι 
ορθογωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 5Χ2,5 
εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι 
μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 
ενδεικτικής διάστασης 4Χ2 εκ. Το κάθισμα θα είναι 
ανατομικό – πρεσσαριστό. Η πλάτη θα είναι επίσης 
κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης 
από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω διατομής 
ενδεικτικής διάστασης 9Χ2 εκ.
Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι 
περασμένα στρογγύλι προκειμένου να είναι ακίνδυνα 
για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά 
πρόκα, καρφοβελόνα 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές: 30Χ32Χ59 εκ. 
Διαστάσεις καθίσματος ενδεικτικές (εσωτερικά): 
25Χ31εκ.Ύψος καθίσματος: 32 εκ.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα:
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών 
για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας),
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις 
ασφαλείας),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 
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2
Καρεκλάκι βρεφικό 
χρωματιστό

Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό θα είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με 
επένδυση οξιάς. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου βαμμένο σε 
χρώμα επιλογής της υπηρεσίας . Το καρεκλάκι θα είναι 
μονταρισμένο και σταθερό, θα αποτελείται από τα δύο 
πλαϊνά του, το κάθισμα και την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά 
του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο έδαφος αλλά έχουν 
κλίση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να 
εξασφαλίζεται μεγάλη σταθερότητα στο καρεκλάκι και 
προεξέχουν περίπου 15 εκ. πάνω από το κάθισμα 
προκειμένου να σχηματίζουν μπράτσα. Στα μπράτσα 
του (στο επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης 
φέρει χουφτίτσες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα 
του τα άκρα είναι περασμένα στρογγύλι και οι γωνίες 
στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα βρέφη. Όλες οι 
συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν 
εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, 
καρφιά, γωνίες). Ενδεικτικές διαστάσεις: 36Χ36Χ40 εκ. 
και ύψος καθίσματος: 19 εκ. Απαιτείται αποδεικτικό 
από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα 
πρότυπα:
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών 
για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας),
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών και απαιτήσεις 
ασφαλείας),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

3 Τραπέζι παιδικό ορθογώνιο

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα 
πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή ενδεικτική 
διάσταση 5Χ5 εκ. Το καπάκι που έχει σχήμα ορθογώνιο 
θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
20 χιλ. με επένδυση φορμάικας με χρώμα επιλογής της 
υπηρεσίας. 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 που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
120Χ60Χ56 εκ. Ύψος.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα:
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: 
Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 
2: Αναφλεξιμότητα),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 
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4 Τραπέζι παιδικό εξάγωνο

Ο εξάγωνος σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα 
πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή ενδεικτικών 
διαστάσεων 5Χ5 εκ. Το τραπέζι θα έχει έξι πόδια για 
μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τέσσερα. Το καπάκι 
που θα έχει σχήμα εξάγωνο, θα είναι κατασκευασμένο 
από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση 
φορμάικας και σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 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 που χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 102Χ118Χ56 εκ. ύψος.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα:
ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: 
Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες),
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 
2: Αναφλεξιμότητα),
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

 

 

5
Τραπέζι στρογγυλό  
βρεφών

Τραπέζι στρογγυλό βρεφών με εξάγωνο (για 
μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετό του θα είναι 
κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε όλες του τις 
πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 
εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο M.D.F20 χιλ. με επένδυση φορμάικας σε χρώμα 
επιλογής της υπηρεσίας . 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : διάμετρος 100 εκ. και ύψος 40 
εκ. Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: ΕΝ 71-1:2014 
(Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές 
ιδιότητες), ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), ΕΝ 71-
3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 
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6 Κρεβάτι νηπίων

Κρεβατάκι νηπίων θα είναι κατασκευασμένο 
εξ΄ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του θα είναι 
ορθογωνικής διατομής ενδεικτικής 10 x 4 εκ. και ο 
πάτος του θα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να 
αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα 
διαθέτει προστατευτικές τραβέρσες και στις δύο του 
πλευρές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα παιδιά. Το στρώμα δεν 
περιλαμβάνεται
Ενδεικτικές διαστάσεις του κρεβατιού: 135Χ65Χ55 εκ. 
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα:
EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και 
νιπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας)
EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και 
νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών).  Χρόνος εγγύησης : 
2 έτη . 

 

  

7 Κρεβάτι βρεφικό

Κρεβάτι βρεφικό θα είναι κατασκευασμένο εξ’ 
ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο 
και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το 
καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με 
ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω 
στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από 
ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από 
νοβοπάν). Θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την 
εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα:
EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και 
νηπιακή κούνια Απαιτήσεις ασφαλείας)
EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και 
νηπιακή κούνια Μέθοδοι δοκιμών).
Το στρώμα δεν περιλαμβάνεται.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 135Χ75Χ93εκ.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

8 Κρεμάστρα  μεταλλική

Η μεταλλική κρεμάστρα θα  αποτελείται από μεταλλική 
ράβδο και 12 γάντζους,  οι οποίοι  θα κοιτούν προς τον 
τοίχο για μεγαλύτερη ασφάλεια.  Η μεταλλική ράβδος 
θα έχει μήκος  100 εκατοστά με  12 γαντζάκια. Το  
χρώμα θα είναι  επιλογής της υπηρεσίας .   Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

9
Συρταριέρα 12 θέσεων 
χρωματιστή

Η συρταριέρα θα είναι κατασκευασμένη από 
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο 
σκελετός και χρωματιστά τα συρτάρια. Φέρει 12 
συρτάρια (2 στήλες Χ 6) το μοντάρισμα των οποίων 
γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό 
μηχάνημα. Το έπιπλο έχει 4 ρόδες ενισχυμένες (με 
φρένο) για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 
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χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 80Χ40Χ80 εκ ύψος.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

10 Φαρμακείο

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγμένο 
σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ23Χ61 εκατοστά.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

11
Καναπές αναμονής 2 
θέσεων

Αναπαυτικός καναπές δύο θέσεων. Διαθέτει τέσσερα 
πόδια. Κατασκευασμένος από ανθεκτικό ξύλινο 
σκελετό με μαξιλάρια από αφρώδες υλικό. Είναι 
επενδυμένος με απαλό ύφασμα χρώματος μπλε.  
Ενδεικτικές διαστάσεις: 145 x 75 x 90 εκατοστά.  
Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

12 Κρεβάτι νηπίων διώροφο

Κρεβάτι νηπίων διώροφο, θα είναι κατασκευασμένο 
εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού μη τοξικό 
φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια 
ορθογωνικής διατομής και ο πάτος του  θα  
αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το 
στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Στις δύο του πλευρές 
το κρεβάτι  φέρει προστατευτικές τραβέρσες . Τα 
κεφαλάρια θα έχουν τραβέρσες και χρησιμοποιούνται 
σαν σκάλα για το ανέβασμα στο επάνω κρεβάτι. Όλα 
τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
παιδιά. Τα στρώματα δεν περιλαμβάνονται. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 135x 65 x 130 εκατοστά ύψος.  
Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

13
Στρώμα παιδικό  
ορθοπεδικό

Στρώμα ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα 
ελατηρίων 108 ελατήρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Διάμετρος σύρματος ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά 
γεμίσματος: λευκός βαμβακερός τάπητας 
(πεπιεσμένος), 100% ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). 
Υλικά καπιτονέ: ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με 
πιστοποίησης Ο eko-tex, ακρυλική βάτα 170 gr / m2, 
ύφασμα - Νοnwoven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 
εξαεριστήρες. Επίσης φέρει αδιάβροχη επένδυση στη 
μία του πλευρά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 130Χ60Χ13 
εκατοστά.

 

  

14
Καρέκλα προσωπικού 
χρωματιστή

Καρέκλα προσωπικού χρωματιστή θα είναι 
κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει χρωματιστή πλάτη 
και κάθισμα και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. 
Σκελετός ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του 
σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για 
απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό 
και θα αποτελείται από έξι κοίλες, μορσαριστές πήχεις. 
Η πλάτη θα είναι επίσης κοίλη - ανατομική και θα 
αποτελείται από δύο πήχεις. Όλος ο σκελετός , τα 
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μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα. Στη 
καρέκλα δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, 
καρφοβελόνα 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές: 40Χ38Χ81 εκ. 
Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 45 εκ.  Χρόνος εγγύησης : 
2 έτη . 

15
Μαγνητικός πίνακας 
λευκός

Πίνακας λευκός (μαγνητικός και μαρκαδόρου) με 
πλαίσιο αλουμινίου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 60 
εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .  

 

  

16 Ντουλάπα πύργος σκεπή

Ντουλάπα πύργος με κορυφή με σχήμα σκεπής θα 
είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 
του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι 
του. Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην 
μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 
τριγωνικό το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο 
σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι 
διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος 
του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και 
πάνω ο μικρότερος). Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι 
βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της 
υπόλοιπης πόρτας.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις επίπλου: 40Χ42Χ180 εκ. Ύψος. 
Όλα τα χρώματα θα είναι επιλογής υπηρεσίας.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

17 Ντουλάπα πύργος κάστρο

Ντουλάπι πύργος Κάστρο θα είναι κατασκευασμένο 
από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο 
σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. 
Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην 
μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 
μορφοποιημένο σε κάστρο το οποίο προεξέχει από τον 
υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι 
είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά 
ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο 
μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). Οι εν λόγω 
κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από 
αυτό της υπόλοιπης πόρτας.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ42Χ180 εκ. Ύψος. Όλα τα 
χρώματα θα είναι επιλογής υπηρεσίας.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη .   
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18 Ντουλάπα πύργος παλάτι

Ντουλάπι πύργος Παλάτι θα είναι κατασκευασμένο 
από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο 
σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. 
Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην 
μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 
τριγωνικό με καμπυλωτές άκρες το οποίο προεξέχει 
από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το 
πορτάκι είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους 
κύκλους κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη 
(κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). Οι εν 
λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα 
από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 
χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40Χ42Χ180 εκ. Ύψος. Όλα τα 
χρώματα θα είναι επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη .                                                           

 

  

19
Ετικετοθήκες αυτοκόλλητες 
διάφανες (σετ 28 τεμαχίων)

Eτικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες. Σετ 28 
τεμαχίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 3,7 x 5,5 εκατοστά.

 
  

20 Παγκάκι μεταλλικό
Παγκάκι μεταλλικό, χρωματιστό επιλογής της 
υπηρεσίας .                              Ενδεικτικές διαστάσεις: 
100 x 27 x 40 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

21 Τρόλεϊ για χαρτόνια

Τρόλεϊ για χαρτόνια θα είναι κατασκευασμένο από  
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 
ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Περιλαμβάνει 4 ράφια 
για την αποθήκευση χαρτονιών (τα τρία κινητά), 6 
ξύλινα συρτάρια και 6 πλαστικά κουτιά για την 
αποθήκευση υλικού, και βαθύ ράφι με χωρίσματα στο 
επάνω μέρος για την αποθήκευση μπουκαλιών και 
άλλων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Το 
μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – 
μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για 
απεριόριστη αντοχή. Τα δύο πλαϊνά του στο επάνω 
μέρος έχουν χούφτες για το εύκολο τράβηγμα.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 νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
103Χ64Χ95 εκ. Ύψος.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

22
Στρωματάκι αλλαγής 
βρεφών στενό (73Χ52)

Στρωματάκι αλλαγής βρεφών στενό, κατασκευασμένο 
από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην 
χάνει την φόρμα του, με επένδυση PVC, η οποία είναι 
φιλική για το δέρμα του μωρού.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 73 x 52 x 8 εκ.

 

  

23
Πίνακας ανάρτησης 
εργασιών

Πίνακας ανάρτησης εργασιών. Το πλαίσιο θα είναι 
κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Το ταμπλό είναι από ινσουλάιτ 
επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα  με χρώμα 
επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120 x 
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100 εκατοστά. Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στον 
τοίχο.   Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .  

24 Τραπέζι κουζίνας

Τραπέζι κουζίνας θα είναι κατασκευασμένος με 
σκελετό  από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 
ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από 
συνθετικό ξύλο M.D.F. 20χιλ. 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 150 x 80 x 
75 εκ. Ύψος.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .  

 

  

25 Καρέκλα κουζίνας

Καρέκλα κουζίνας θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένη 
στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει ανατομική πλάτη 
και στο κάθισμα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από 
ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Ενδεικτικές διαστάσεις: 42Χ42Χ87 εκ.ύψος πλάτης και 
46 εκ. ύψος καθίσματος.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

26
Κάθισμα πτυσσόμενο 
ξύλινο

Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο. Σε φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Ενδεικτικό ύψος πλάτης 74εκ., ύψος 
καθίσματος 45εκ.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

27
Μαξιλάρα Πουφ σε σχήμα 
“ΗΛΙΟΣ”

Μαξιλάρα πουφ σε σχήμα “ΗΛΙΟΣ”  σε χρώμα επιλογής 
της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις διαμέτρου 100 
εκατοστά.

 

  

28 Πουφ σε σχήμα  “ΣΚΥΛΑΚΙ”
Πουφ σε σχήμα “ΣΚΥΛΑΚΙ” σε χρώματα επιλογής της 
υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις 30x50 εκ.

 
  

29
Βαγονέτο για 10 στρογγυλά 
μαξιλαράκια

Βαγονέτο αποτελούμενο από 4 πλευρές και τον πάτο 
στο οποίο αποθηκεύονται 10 στρόγγυλα μαξιλάρια 
διαμέτρου 35 εκ. και πάχους 3 εκ. Τα μαξιλάρια δεν 
περιλαμβάνονται.

 

  

30
Μαξιλαράκι στρογγυλό  
δίχρωμο

 Μαξιλάρι στρόγγυλο από αφρώδες υλικό υψηλής 
πυκνότητας για να μην χάνει την φόρμα του. 
Επενδυμένο με δερματίνη σε διαφορετικές 
αποχρώσεις της βάσης, του πάτου και της φάσας του. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 35Χ7 εκ. Ύψος. Επιλογή 
υπηρεσίας των χρωμάτων δερματίνης τουλάχιστων 8 
χρωμάτων.

 

  

31 Εταζιέρες τοίχου Α

Εταζιέρα τοίχου Α  θα είναι 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. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 20 x 65 εκατοστά.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 
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32 Εταζιέρες τοίχου Β

Εταζιέρα τοίχου Β θα διαθέτει 6 χωρίσματα σε 3 
στήλες και 2 σειρές. Θα είναι κατασκευασμένη από 
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 
βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 180 x 20 x 65 
εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

33 Κλειδοθήκη

Κλειδοθήκη θα είναι 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 νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον, με ενδεικτικές διαστάσεις: 35Χ45 
εκ. ύψος.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

34
Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία 
κουτιά

Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά. Ο σκελετός του θα 
είναι κατασκευασμένος από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 
χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και 
φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα 
βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους 
οποίους τοποθετούνται ακριβώς 12 μεσαία πλαστικά 
κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ15 εκ. το κάθε ένα. Τα 
κουτιά είναι βαρέως τύπου και έχουν τη δυνατότητα 
να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα 
κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: 
πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι 
κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου 
υλικού. Τα 12 κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την 
έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν πουθενά 
κενό. Η πίσω πλευρά (πλάτη) του επίπλου θα 
εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.  Το έπιπλο 
φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 
μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται.  Όλα τα 
άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 104Χ47Χ77 εκ. Ύψος. Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

35
Δοχείο ανακύκλωσης με 
καπάκι για χαρτιά.

Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι για χαρτιά. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 52 x 30 x 70 εκ., χωρητικότητας  60 λίτρα.

 
  

36
Κάδοι απορριμάτων 5lt 
inox mat με πεντάλ

Κάδος απορριμάτων 5 lt inox mat με πεντάλ και 
ενδεικτικό ύψος:  29 εκ.

 
  

37
Κάδος  γραφείου  
μεταλλικός ανοικτός

Κάδος γραφείου μεταλλικός διάτρητος ανοικτός .   
Ενδεικτικού διαμέτρυ 26 εκ. και     ύψους 28 εκ.

 
  

38 Κάδοι απορριμάτων 10lt
Κάδος απορριμάτων 10lt   με ενδεικτικές διαστάσεις: 
19 x 23 x 38 εκ.

 
  

39
Κάδοι απορριμάτων 20lt 
inox mat με πεντάλ

Κάδος απορριμάτων 20 lt inox mat  με πεντάλ  με 
ενδεικτικές διαστάσεις ύψους 43 εκ.

 
  

40 Κάδοι απορριμάτων 50lt
Κάδος απορριμάτων  50 lt  με ενδεικτικές διαστάσεις : 
29Χ37Χ65 εκ.

 
  





Σελίδα 98 από 163

41 Καλάθι απλύτων 60lt
Καλάθι απλύτων 60lt  ενδεικτικών  διαστάσεων:  45 x 
34 x 57 εκ.

 
  

42
Κάδος απορριμάτων 70lt με 
πεντάλ

Κάδος απορριμάτων 70lt  με πεντάλ  από άκαυστο 
υλικό.  Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές  
διαστάσεις:          50 x 41 x 66 εκ.

 

  

43
Συσκευή χειροπετσέτας 
inox

Επιτοίχια συσκευή χειροπετσέτας inox για 400 φύλλα.     
Ενδεικτικές διαστάσεις: 28 x 10 x 26 εκ.

 
  

44
Αυτοκόλλητα τοίχου 
(δένδρο πουά)  

Αυτοκόλλητα τοίχου (δέντρο πουά)  με εξαιρετική 
εκτύπωση. Ενδεικτικές διαστάσεις 122 X 173 εκ. και 
ύψους 173εκ.

 

  

45
Ανατομικό καθικάκι 
ιπποποταμάκι (γιο γιο)

Ανατομικά καθικάκια ιπποποταμάκι πράσινο (γιο γιο) 
με αντιολισθητική βάση. Εύκολο στο καθάρισμα. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 38χ27χ23 εκ.

 

  

46
Μαγνητάκια στρογγυλά 
(σετ 40 τεμαχίων)

Μαγνητάκια στρόγγυλα (σετ 40 τεμαχίων ), διαφόρων 
χρωμάτων και ενδεικτική διάμετρος: 2 εκ.

 
  

47 Παιχνιδόκουτο   με καπάκι
Παιχνιδόκουτο  με καπάκι από πλαστικό υλικό 
απεριόριστης αντοχής. Δεν περιλαμβάνει τις ρόδες.  
Ενδεικτικές διαστάσεις: 31 x 43 x 30 εκ.

 

  

48
Ρόδες για παιχνιδόκουτο 
απλές (σετ 4 τεμαχίων)

Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές, σετ 4τεμαχίων.  
  

49 Καναπεδάκι τριθέσιο

Καναπεδάκι τριθέσιο θα είναι κατασκευασμένο από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας ο σκελετός 
και από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς ο 
πάτος. Είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Φέρει μαξιλάρι στο κάθισμα και την 
πλάτη τα οποία είναι επενδυμένα με υφάσματα 
υψηλής ποιότητας ή δερματίνη σε χρώματα επιλογής 
της υπηρεσίας . Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα καλύμματα 
βγαίνουν και πλένονται εύκολα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 135Χ45Χ48 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 
2 έτη . 

 

  

50 Καναπεδάκι διθέσιο

Καναπεδάκι διθέσιο θα είναι κατασκευασμένο από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας ο σκελετός 
και από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς ο 
πάτος. Είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Φέρει μαξιλάρι στο κάθισμα και την 
πλάτη τα οποία είναι επενδυμένα με υφάσματα 
υψηλής ποιότητας ή δερματίνη σε χρώματα επιλογής 
της υπηρεσίας. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα παιδιά. Όλα τα καλύμματα 
βγαίνουν και πλένονται εύκολα.  Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 90Χ45Χ48 εκατοστά.  Χρόνος εγγύησης : 2 
έτη . 

 

  

                                                                                          

ΟΜΑΔΑ 2:     ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟ
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ΜΠΗ

1

Μικρό μανάβικο

                           

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 
πάχους 17 χιλ. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. 
Έχει δύο κεκλιμένα ράφια στα οποία χωράνε τέσσερα 
καφάσια και ένα ράφι συναλλαγών σε ύψος περίπου 
56εκ. Το πάνω μέρος θα δεθεί με τραβέρσα η οποία θα 
φέρει επιγραφή . Τα κεκλιμένα ράφια θα φέρουν 
πηχάκια στο τελείωμά τους για να μην πέφτουν τα 
καφάσια. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια 
που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 67 
x 56x ύψος 125εκ. Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνεται. 
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα πρότυπα: ΕΝ 71-
1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και 
φυσικές ιδιότητες), ΕΝ 71-2:2011+Α 1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), ΕΝ 71-
3:2013+Α 1:2014(Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη .   

2 Κουζινάκι

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με 
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 
του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα 
περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη 
με ξύλινη βρύση, ψυγείο φούρνο μικροκυμάτων και 
θέση για κουτάλες. Όλα του τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα 
και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 68Χ36Χ100 εκ. ύψος. Θα 
συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: ΕΝ 71-
1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και 
φυσικές ιδιότητες), ΕΝ 71-2:2011+Α 1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), ΕΝ 71-
3:2013+Α 1:2014(Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

3 Σετ κουζινάκι  σε φυσικό 
χρώμα ξύλου

Σετ κουζινάκι, κατασκευασμένο από συνθετικό μασίφ 
ξύλο ο σκελετός και πλακάζ, λουστραρισμένο στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνει 5 κομμάτια με 
ενδεικτικές διαστάσεις : Ψυγείο  40 x 34 x 79 εκ. ύψος, 
Πλυντήριο: 40 x 34 x 53 εκ. ύψος, Φούρνος: 40 x 53 x 
34 εκ. ύψος,  Νεροχύτης: 40 x 34 x 65 εκ. ύψος,  
Φουρνάκι μικροκυμμάτων: 36 x 28 x 24 εκ . Συνολικό 
ενδεικτικό μήκος  σετ : 160 εκ. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα συνοδεύεται με 
αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι 
πληρούνται  τα πρότυπα: ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές 
ιδιότητες), ΕΝ 71-2:2011+Α 1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), ΕΝ 71-
3:2013+Α 1:2014(Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).   Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη .  
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4 Πάγκος Μαραγκού 1

Θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 
επένδυση οξιάς τα ράφια, λουστραρισμένος στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου, με ορισμένες χρωματιστές 
λεπτομέρειες. Στο επάνω μπροστά μέρος θα έχει 
χαραγμένα εργαλεία και την επιγραφή «ΠΑΓΚΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ». Στο επάνω μέρος στη πλάτη έχει 
διάτρητο πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το 
κρέμασμα των εργαλείων. Στο κάτω μέρος υπάρχει 
βαθύ ράφι. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια.Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. Συνοδεύεται από πλήρη σειρά 
ξύλινων εργαλείων μαραγκού.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 
85Χ58Χ113 εκ. Ύψος. Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό 
από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται  τα 
πρότυπα: EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 
1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες,  ΕΝ 71-
2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: 
Αναφλεξιμότητα), ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων 
στοιχείων.  Χρόνος εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

5 Πάγκος Μαραγκού 2

Θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας και από συνθετικό ξύλο MDF με 
επένδυση οξιά. Θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου εκτός από τα πορτάκια και τους 
σφυγγτήρες που θα είναι χρωματιστά. Στο κάτω μέρος 
φέρει ντουλάπι διπλό συρόμενο, από πάνω ράφι, 
πάνω από το ράφι υπάρχει ο πάγκος εργασίας ο 
οποίος στο μπροστινό του μέρος στην τέρμα αριστερή 
και τέρμα δεξιά γωνία φέρει σφυγγτήρες ξύλινους. Ο 
πάγκος έχει πλάτη στο πίσω μέρος η οποία στο επάνω 
μέρος της έχει ειδικές εγκοπές όπου τοποθετούνται 
εργαλεία. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον
Ενδεικτικές διαστάσεις: 110Χ50Χ100 εκ. Ύψος.
Θα συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα:
EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: 
Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: 
Αναφλεξιμότητα)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

6 Καφασάκι Ξύλινο

Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς. 
Βερνικωμένο με βερνίκια νερού, μη τοξικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. Όλα τα άκρα του είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα. Ενδεικτικές διαστάσεις 
περίπου 30 x 20 x 10 εκατοστά. Θα συνοδεύεται με 
αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι 
πληρούνται τα πρότυπα: EN71-1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές 
ιδιότητες), ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).
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7 Τρόλεϊ  Πολλαπλών 
Χρήσεων  

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
με επένδυση οξιάς. Το τρόλεϊ θα έχει πολλαπλές 
χρήσεις όπως: τρόλεϊ μουσικής, ψυχοκινητικής, ακόμη 
και σαν βοηθητικό τρόλεϊ ζωγραφικής. Αποτελείται 
από τρία ράφια: το ράφι της βάσης με ενδεικτική 
διάσταση 70Χ59 εκ., το μεσαίο ράφι με ενδεικτική 
διάσταση 70Χ57 εκ. και το επάνω ράφι με ενδεικτική 
διάσταση 70Χ32 εκ. Τα δύο πλαϊνά του τρόλεϊ θα 
έχουν κυκλικό σχήμα. Όλα τα ράφια φέρουν και στις 
δύο πλευρές πηχάκι κάθετο ύψους 5 εκ. ώστε να 
αποφεύγεται η πτώση των αντικειμένων που 
τοποθετούνται πάνω σε αυτά. Το τρόλεϊ φέρει 
τέσσερις ενισχυμένες ρόδες (οι δύο με φρένο) για την 
εύκολη μετακίνησή του. Επίσης στο πάνω μέρος των 
δύο πλαϊνών του φέρει χούφτες – λαβές ώστε να 
διευκολύνεται η μετακίνηση του. Όλα τα άκρα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Το τρόλεϊ 
είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου 
εκτός από τα κάθετα πηχάκια των ραφιών τα οποία 
είναι χρωματιστά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 74Χ70Χ89 εκατοστά ύψος. Θα 
συνοδεύεται με αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: ΕΝ 71-
1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 1: Μηχανικές και 
φυσικές ιδιότητες), EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια 
παιχνιδιών. Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), EN 71-
3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 3: 
Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων).  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

8 Κούκλες κουκλοθέατρου 
(σετ 6 και 8 τεμαχίων)

Θεατροκούκλες σε διάφορες φορεσιές και μορφές 
ενδεικτικού ύψους 25-30 εκ. περίπου, με πλαστικό 
κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο, κατασκευασμένες από 
υλικά μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και 
κατάλληλα για παιδιά άνω των 3 ετών. Θεματολογία 
ανά σετ διαφορετική (σετ 6 τεμ με θέμα “Οικογένεια”, 
σετ 8 τεμ. με θέμα “Τα τρία γουρουνάκια” η 
“Κοκκινοσκουφίτσα”).  Να φέρει σήμανση CE.

 

  

9
Γαντόκουκλες 
επαγγελμάτων (σετ 8 και 10 
τεμαχίων)

Γαντόκουκλες με διαφορετικά  επαγγέλματα. Σετ 8 και 
10 τεμαχίων. Τα σετ είναι κατάλληλα για παιδιά 
ηλικίας άνω των 3 ετών.  Ενδεικτικό μέγεθος 
γαντόκουκλων 21 εκ. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

10 Πλαστικά φρούτα(σετ 22 
τεμαχίων )

Πλαστικά μίνι φρούτα πιστή απομίμηση των 
πραγματικών κατασκευασμένα από πλαστικό μη 
τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Κατάλληλο για 
παιδιά σε σετ των 22 τεμαχίων. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

11 Πλαστικά λαχανικά (σετ 28 
τεμαχίων )

Πλαστικά μίνι λαχανικά πιστή απομίμηση των 
πραγματικών κατασκευασμένα από πλαστικό μη 
τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής.  Κατάλληλο για 
παιδιά σε σετ των 28 τεμαχίων. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

12 Ξύλινη εργαλειοθήκη με 
εργαλεία

Ξύλινη εργαλειοθήκη με εργαλεία. Ενδεικτικές 
διαστάσεις εργαλειοθήκης 24 x 13x 15εκ. ύψος. 
Ενδεικτικός αριθμός εργαλείων 16 τεμάχια τα οποία να 
μπορούν να συνδεθούν πάνω στην εργαλειοθήκη. 
Κατάλληλα για παιδιά άνω των 3 ετών . Να φέρει 
σήμανση CE.

 

  

13 Σετ ξύλινων κύβων ήχου

Σετ ξύλινων κύβων ήχου. Στους πάτους των κύβων 
υπάρχει χρωματιστή λεπτομέρεια για επαλήθευση των 
ζευγαριών. Η συσκευασία περιλαμβάνει 12 τεμαχία με 
ξύλινη λαβή και ξύλινο τελάρο με ενδεικτικές 
διαστάσεις: 32Χ25 εκ. Να φέρουν σήμανση CE.
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14 Κουζινάκι βρεφών

Κουζινάκι βρεφών. Κατασκευασμένο από MDF και 
ξύλο οξιάς. Η κουζίνα αποτελείται από μία μονάδα που 
περιλαμβάνει κουζίνα και νεροχύτη. Κατάλληλο για 
παιδιά ηλικίας 1 έτους και άνω. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 75 x 38 x 38 εκ. ύψος. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Να φέρει σήμανση CE.

 

 

 

15 Κουκλοθέατρο

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο 
επάνω μέρος έχει σκηνή κουκλοθέατρου με κουρτίνα 
που καταλήγει σε τριγωνικό σχήμα (σκεπούλα). Όλα τα 
άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 90Χ125 εκατοστά ύψος. Να 
φέρει σήμανση CE. Χρόνος εγγύησης : 2 έτη .  

 

   

 

 

16 Βαλίτσα κομμώτριας

Βαλίτσα κομμώτριας με πολλά αξεσουάρ. Από 
πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 
αντοχής. Περιλαμβάνει βούρτσα, χτένα, κοκαλάκια, 
πιστολάκι, άρωμα, στικ και ένα καθρεφτάκι. Με 
ενδεικτικές διαστάσεις  βαλίτσας 28 x 10 x 25 
εκατοστά. Κατάλληλο για παιδιά από 3 ετών και πάνω.  
Να φέρει σήμανση CE.

 

  

17 Πίνακες προγραφής σε 
κουτί

Πίνακες προγραφής σε κουτί. Περιλαμβάνει: 1 ξύλινο 
κουτί ενδεικτικών διαστάσεων 27*30*7εκ.,  5 πίνακες 
με διάφορα πατρόν και 5 ξύλινες λαβές εξάσκησης.   
Να φέρει σήμανση CE.

 

  

18 Μαγνητική Πυραμίδα 
τροφίμων

Μαγνητική πυραμίδα τροφίμων. Περιλαμβάνονται 91 
εικόνες. Ενδεικτικές διαστάσεις πυραμίδας 90 x 90 
εκατοστά. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

19 Τρόλεϊ γιατρού με 
εξαρτήματα

Τρόλεϊ  γιατρού με ήχους,  κουμπιά  και πολλά 
εξαρτήματα (στηθοσκόπιο, γυαλιά, σύριγγα, κλτ.). 
Διαθέτει  δύο  τροχούς στο κάτω μέρος ώστε να 
μετακινείται εύκολα στον χώρο και περιλαμβάνει 
βαλιτσάκι και εργαλεία γιατρού .  Οι ενδεικτικές 
διαστάσεις του είναι:  31Χ32Χ55 εκατοστά ύψος.  Να 
φέρει σήμανση CE.

 

  

20 Κουζινικά  100 τεμαχίων

Κουζινικά 100 τεμαχίων . Πλήρες σετ που αποτελείται 
από 100 τεμάχια: σετ φαγητού, σετ καφέ, κατσαρόλες, 
σετ ζαχαροπλαστικής. Είναι κατασκευασμένο από 
εύκαμπτο πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας που 
δεν σπάει. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

21 Ζωάκια 30 τεμαχίων σε 
κουτί

Ζωάκια  σετ 30 τεμαχίων σε συσκευασία πλαστικού 
κουτιού. Κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό 
εξαιρετικής ποιότητας. Μια σειρά από υψηλής 
ποιότητας, σκληρά και ζωγραφισμένα  πλαστικά ζώα.  
Περιλαμβάνεται μια ετικέτα με τα χαρακτηριστικά των 
ειδών στα οποία ανήκουν.  Να φέρει σήμανση CE.

 

  

22 Οικοδομικό υλικό

To σετ περιλαμβάνει 64τεμ.,  32 ορθογώνια τουβλάκια 
(σε 4 διαφορετικά χρώματα), 16 τετράγωνα τουβλάκια 
και 16 στρογγυλεμένα τουβλάκια. Κατασκευασμένα 
από μαλακό υλικό για αθόρυβο παιχνίδι. Να φέρει 
σήμανση CE.

 

  

23 Κουκλόσπιτο φορητό με 
επίπλωση

Κουκλόσπιτο φορητό ξύλινο με επίπλωση. Αποτελείται 
από 3 διαφορετικά σπιτάκια, τα οποία μπορούν να 
συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους για να 
δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό σπίτι. Διαθέτει  εύχρηστη 
χειρολαβή για την δυνατότητα μεταφοράς. Ενδεικτικές 
διαστάσεις μεγάλου σπιτιού: 25 x 36 x 32 εκ. ύψος. Να 
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φέρει σήμανση CE.

24 Τουβλάκια σε πλαστική 
σακούλα

Τουβλάκια 110 τεμάχια (2 μεγέθη) σε πλαστική 
σακούλα, Ενδεικτικές διαστάσεις: μεγάλο: 11,5 X 5,7 X 
3,5 εκ., μικρό: 5,7 x 5,7 x 3,5 εκ. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

25
Κουτί αποθήκευσης και 
χαλάκι κυκλοφοριακής 
Αγωγής

Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι κυκλοφοριακής 
αγωγής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100 X 100 εκατοστά 
(ανοιχτό). Να φέρει σήμανση CE.

 

  

26 Κουβάς με 30  οχήματα

Πολύ γερά - εύκαμπτα - με μη αποσπώμενες ρόδες . 
Περιλαμβάνει: 4 βάρκες 14 εκ., 2 γερανούς 15 εκ., 3 
καρότσες 14 εκ., 1 φορτωτή 18 εκ., 2 ελικόπτερα 11 
εκ., 2 αεροπλάνα 10 εκ., 1 φορτηγό 16 εκ., 3 
αυτοκίνητα 12 εκ., 1 φαγάνα 13 εκ., 1 τρένο 14 εκ., 3 
τρέιλορ 10 εκ.,  2 αυτοκίνητα 11 εκ., 1 φορτωτής 10 
εκ., 1 βαγόνι 15 εκ., 1 τρέιλερ 10 εκ., 1 τρενάκι 11 εκ., 1 
καρότσι 14 εκ.  Κατασκευασμένες από υλικά μη τοξικά, 
φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για παιδιά 
άνω των 3 ετών. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

27 Σετ συμπλήρωσης σκίτσου

Σετ συμπλήρωσης σκίτσυ. Περιλαμβάνονται 10 κάρτες 
από εύκαμπτο πλαστικό υλικό διαστάσεων 20 x 15 
εκατοστά η κάθε μια, 2 καθρεφτάκια (ακρυλικά) και 1 
μαρκαδόρος. Γράφονται με μαρκαδόρο άσπροπίνακα 
ώστε να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά. Να φέρει 
σήμανση CE.

 

  

28 Σφηνώματα γεωμετρικά 
σχήματα

Ξύλινα σφηνώματα σε γεωμετρικά σχήματα. Το 
στοιχείο εισαγωγής προωθεί στην αναγνώριση 
αντικειμένων διαφόρων μορφών με παιχνιδιάρικο 
τρόπο αναπτύσσοντας τις  δεξιότητες του παιδιού. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 40 x 40 εκατοστά. Να φέρει 
σήμανση CE.

  

 

29  Σετ  φύλλων προγραφής

Σετ φύλλων  προγραφής. Περιλαμβάνει 10 φύλλα από 
πλαστικό υλικό στο οποίο τα παιδιά μπορούν να 
γράψουν ξανά και ξανά με μαρκαδόρο ασπροπίνακα (ο 
οποίος περιλαμβάνεται). Τυπωμένες ασκήσεις 
προγραφής με διάφορους βαθμούς δυσκολίας και στις 
δυο όψεις. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

30

Κορνίζα με δεσίματα 
mondessori

                                 

Κορνίζες με δεσίματα Mondessori. Σετ από 6 
διαφορετικές ξύλινες κορνίζες που βοηθούν τα παιδιά 
να εξασκηθούν σε διάφορα δεσίματα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις 41 x 37 εκατοστά. Να φέρει σήμανση CE.

 

  

31 Ο πρώτος μου αργαλειός 
επιτραπέζιος

Ο πρώτος μου αργαλειός επιτραπέζιος. Ενδεικτικές 
διαστάσεις  28 x 24 x 8 εκατοστά. Κατασκευές με 
κλωστές, κορδέλες, μαντίλια κ.α. Κατάλληλο για παιδιά 
από 4 ετών και πάνω.  Να φέρει σήμανση CE.

 

  

32 Επιτοίχιοι πίνακες 
προγραφής

Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής. Σετ από 4 πίνακες από 
εύκαμπτο με 4 διαφορετικές διαδρομές ενδεικτικών 
διαστάσεων 100 x 25 εκατοστά ο κάθε ένας. 
Τοποθετείται στον τοίχο και χρησιμοποιείται ξανά και 
ξανά. Περιλαμβάνεται 1 μαρκαδόρος ασπροπίνακα.   
Να φέρει σήμανση CE.

 

  

33 Επιτοίχιος μαγνητικός 
πίνακας

Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας. Περιλαμβάνει: 1 
μαγνητικό πίνακα ενδεικτικών διαστάσεων 60 x 60 
εκατοστά. Με 12 εικόνες, 1 ραφάκι, 60 μαγνητικά 
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σχήματα. Να φέρει σήμανση CE .

34 Καρότσι σούπερ μάρκετ 
ξύλινο

Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 48 x 30 x 42 εκατοστά. Να φέρει σήμανση 
CE.

 

  

35 Παιχνίδι με γρανάζια

Παιχνίδι με γρανάζια. Πολύχρωμα ξύλινα γρανάζια που 
συνδυάζονται μεταξύ τους. Μόνο όταν ο μεγάλος μπλε 
τροχός μπει στη σωστή θέση γίνεται ξεκάθαρο αν το 
σχέδιο λειτουργεί. Ενδεικτικές διαστάσεις 20,5 x 20,5 
εκατοστά. Να φέρει σήμανση CE.

  

 

36 Βαγονέτο συντονισμού

Βαγονέτο συντονισμού. Βάση από ξύλινο υλικό 
υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 
Μεταλλικές διαδρομές. Ενδεικτικές διαστάσεις: 20 x 20 
x 26 εκατοστά.  Να φέρει σήμανση  CE .

 

  

37 Συντονισμός με σωλήνες 
και μπάλες

Ξύλινη βάση  με μεταλλικούς σωλήνες και πλαστικές 
μπάλες υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 33 x 25 x 31 εκατοστά.  Να 
φέρει σήμανση  CE .

 

  

38 Παιχνίδι τοίχου Ζέβρα
Ξύλινο παιχνίδι τοίχου σε σχήμα ζέβρας. Σφηνώματα 
γεωμετρικών σχημάτων.  Ενδεικτικές διαστάσεις: 36 x 
55 εκατοστά. Να φέρει σήμανση  CE .

 

  

39 Βάση ταξινόμησης 
σχημάτων και χρωμάτων

Βάση ταξινόμησης σχημάτων & χρωμάτων. Ταιριάξτε 
τα σχήματα και τα χρώματα σωστά. Διαστάσεις: 35 x 7 
x 7,5 εκατοστά Να φέρει σήμανση  CE .

 
 

 

40
Βάση ταξινόμησης 
γεωμετρικών σχημάτων με 
καρφάκια

Βάση γεωμετρικών σχημάτων με καρφάκια. 
Διαφορετικά εμπόδια σε κάθε στύλο, τα παιδιά πρέπει 
να σκεφτούν πώς να βγάλουν τα μπλοκ έξω και να τα 
επαναφέρουν. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30 x 9 x 7,5 
εκατοστά. Να φέρει σήμανση  CE .

 

 

 

41 Παιχνίδι τοίχου 
αριθμητήριο βατραχάκι

Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο βατραχάκι ξύλινο. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 36 x 55 εκατοστά. Να φέρει 
σήμανση  CE .

 

  

42 Μαγαζάκι

Θα είναι κατασκευασμένος ο σκελετός από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς και τα ράφια θα είναι από ξύλο 
M.D.F. με επένδυση οξιάς . Ο σκελετός θα είναι 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα 
ράφια χρωματιστά. Θα συνοδεύεται από τέντα και 
λοιπά στοιχεία. Όλα του τα άκρα θα είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα 
και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ο 
εξοπλισμός (καφάσια) δεν περιλαμβάνεται. 
Ενδεικτικές διαστάσεις : 82Χ52Χ135 εκ. Ύψος.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 

 

  

43 Παντοπωλείο τρόλεϊ

Παντοπωλείο τρόλεϊ θα είναι κατασκευασμένο από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό 
χρώμα, θα περιλαμβάνει δύο ενισχυμένους τροχούς 
στο κάτω μέρος ώστε να μετακινείται εύκολα και στην 
στέψη τέντα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα 
και ακίνδυνα για τα νήπια.  Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ο εξοπλισμός 
(καφάσια) δεν περιλαμβάνεται. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 72 x 42 x 115 εκατοστά ύψος.  Χρόνος 
εγγύησης : 2 έτη . 
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44 Πίνακας μουσικών οργάνων

Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι κατασκευασμένο από 
ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και 
φιλικό προς το περιβάλλον.  Ο πίνακας είναι από 
διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά 
μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις του πίνακα: 80Χ60 εκ. Θα περιλαμβάνει 
πλήρες σετ μουσικών οργάνων: μεταλλόφωνο, ντέφι, 
ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 
καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος 
κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια 
δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό 
κρόταλο και τρίγωνο. Σύνολο 18 μουσικά όργανα.

 

  

ΟΜΑΔΑ  3 :  ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

1 Γραφείο 1400

Tο γραφείο ενδεικτικών διαστάσεων 1,40Χ0,80Χ0,73Υ 
θα έχει μεταλλικό σκελετό, ο οποίος βάφεται με 
ηλεκτροστατική βαφή. Ο μεταλλικός σκελετός 
κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα 2,0 και 1,5mm 
στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα και 
απαρτίζεται από: α) τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου 
διπλού Τ (τύπος «C») που διαθέτουν κατακόρυφο 
στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο 
χαλυβδοέλασμα, ορθογώνιας διατομής 100x40x1,5mm 
οριζόντιο πέλμα διατομής «Π» από διαμορφωμένο 
χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm· οριζόντιο άνω πρόβολο 
στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από 
στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm, β) 
μεταλλική μετώπη από χαλυβδοέλασμα 1,5mm που 
βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών. Όλες 
οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 25mm, είναι από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα 
πάχους 2mm. Φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης με 
πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, με 
δυνατότητα ρύθμισης από 0 – 20mm. Κάτω από την 
επιφάνεια εργασίας υπάρχουν στηρίγματα για την 
στήριξη των καλωδίων . Χρώμα μεταλλικού σκελετού 
γκρί Ασιμί, χρώμα μελαμίνης Υπόλευκο, επιλογής 
υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια .    

2 Γραφείο 1600

Tο γραφείο ενδεικτικών διαστάσεων 1,60Χ0,80Χ0,73Υ 
θα έχει μεταλλικό σκελετό, ο οποίος βάφεται με 
ηλεκτροστατική βαφή. Ο μεταλλικός σκελετός 
κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα 2,0 και 1,5mm 
στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα και 
απαρτίζεται από: α) τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου 
διπλού Τ (τύπος «C») που διαθέτουν κατακόρυφο 
στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο 
χαλυβδοέλασμα, ορθογώνιας διατομής 100x40x1,5mm 
οριζόντιο πέλμα διατομής «Π» από διαμορφωμένο 
χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm· οριζόντιο άνω πρόβολο 
στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από 
στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm, β) 
μεταλλική μετώπη από χαλυβδοέλασμα 1,5mm που 
βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών. Όλες 
οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 25mm, είναι από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα 
πάχους 2mm. Επίσης φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης 
με πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, 
με δυνατότητα ρύθμισης από 0 – 20mm. Κάτω από την 
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επιφάνεια εργασίας υπάρχουν στηρίγματα για την 
στήριξη των καλωδίων . Χρώμα μεταλλικού σκελετού 
γκρί Ασιμί, χρώμα μελαμίνης Υπόλευκο, επιλογής 
υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια .

3 Συρταριέρα με τρία 
συρτάρια

Συρταριέρα με τρία συρτάρια , τροχήλατη από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης συνολικού πάχους 
18 mm, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη 
εξαγωγή του συρταριού στο 100% με σύστημα 
απόσβεσης κλεισίματος ''soft close'' (φρένο). Οι 
συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια, που 
καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, φέρουν σύστημα μη 
ανατροπής της συρταριέρας ''anti-tilt'', που δεν 
επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα 
είναι ήδη ανοιχτό. Το ενδεικτικό πάχος λαμαρίνας για 
τα συρτάρια είναι 0,9 mm. Παράλληλα φέρουν 
σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και 
κλειδαριά ασφαλείας. Υπάρχει η δυνατότητα 
φρεναρίσματος των εμπρόσθιων τροχών. Χρώμα 
κασώματος - γκρι Ασιμί , χρώμα άνω επιφάνειας και 
πρόσοψης – Υπόλευκο, επιλογής υπηρεσίας. 
Ενδεικτικές διαστάσεις συρταριέρας 43X59X55Υ εκ. 
Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό 
από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα 
πρότυπα: EN 14073-2:2004 EN 14073-3:2004 EN 
14074:2004.    

4 Βιβλιοθήκη ανοιχτή-κλειστή

Βιβλιοθήκη ανοικτή -κλειστή ενδεικτικών διαστάσεων 
0,80Χ0,40Χ2,00Υ (Πόρτες κάτω τμήματος 80cm). Τα 
κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από 
μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των 
τοιχωμάτων όλων των βιβλιοθηκών είναι 18 mm, οι 
πλάτες από 18 mm , και τα ράφια θα έχουν πάχος 22 
mm. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με ταινία 
περιθωρίου πάχους 1mm, ενώ τα ράφια και το 
πρόσθετο καπάκι με ταινία περιθωρίου πάχους 2mm. 
Oι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και μεταλλικά 
πόμολα βαμμένα. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών 
από μελαμίνη φέρουν ρυθμιστές οριζοντίωσης από 0–
10 mm με εσωτερική ρύθμιση. Χρώμα κασώματος, 
ραφιών , πάνω επιφάνειας - γκρι Ασιμί , χρώμα  
πορτών Υπόλευκο, επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος 
εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από 
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα 
πρότυπα: EN 14073-2:2004 , EN 14073-3:2004, EN 
14074 :2004.    
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5 Βιβλιοθήκη κλειστή 
(ντουλάπα)

Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) ενδεικτικών 
διαστάσεων 0,80Χ0,40Χ2,00Υ. Τα κασώματα των 
βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών 
στρώσεων κατηγορίας Ε1, με αμφίπλευρη επίστρωση 
μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των 
βιβλιοθηκών είναι 18 mm, οι πλάτες από 18 mm , και 
τα ράφια από 22 mm. Το κάσωμα και οι πόρτες 
επενδύονται με ταινία περιθωρίου πάχους 1mm ενώ 
τα ράφια και το πρόσθετο καπάκι με ταινία 
περιθωρίου πάχους 2mm. Oι πόρτες φέρουν κλειδαριά 
ασφαλείας και μεταλλικά πόμολα βαμμένα. Όλα τα 
κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν 
ρυθμιστές οριζοντίωσης από 0–10 mm με εσωτερική 
ρύθμιση. Χρώμα κασώματος, ραφιών , πάνω 
επιφάνειας - γκρι Ασιμί , χρώμα  πορτών – Υπόλευκο, 
επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. 
Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού 
ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: EN 14073-2:2004 
, EN 14073-3:2004 ,EN 14074 :2004.    

6 Κάθισμα εργασίας

Η βάση του καθίσματος εργασίας θα είναι 
πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με 
ηλεκτροστατική βαφή. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από 
ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και 
φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Το έμβολο 
αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος 
ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και 
πλευρικά της έδρας με Εύρος ρύθμισης ύψους 12cm. 
Θα διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης κατασκευασμένος 
από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. 
Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 
11° και του στηρίγματος της πλάτης κατά 18° με 
δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο 
μηχανισμός φέρει σύστημα «anti-panic» και σύστημα 
ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το 
βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω 
του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση 
ύψους έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της 
ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που 
βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού.
Η έδρα με ενδεικτικές διαστάσεις : πλάτος 460mm, 
βάθος 510mm. θα είναι κατασκευασμένη από 
θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6). Επί της έδρας 
τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη 
πολυουρεθάνη πάχους 6 cm, το οποίο επενδύεται με 
ΔΕΡΜΑ χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Υπάρχει 
δυνατότητα ρύθμισης του βάθους της έδρας από 0 – 6 
cm και σταθεροποίηση σε 7 θέσεις.
Η πλάτη με ενδεικτικές διαστάσεις : ύψος 740mm, 
πλάτος 480mm φέρει ανατομικό πλαίσιο 
κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και 
συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο 
προσαρμόζεται λαστιχωτό ύφασμα επί του οποίου 
τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνης με την οποία 
εξασφαλίζεται μέγιστη άνεση. Συνδέεται με τον 
μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης 
γωνιακής λάμας. Η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη 
στήριξη οσφυϊκής χώρας η οποία ρυθμίζεται καθ’ ύψος 
κατά 7cm. Συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της 
έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.
Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα 
από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και έχουν δυνατότητα 
ρύθμισης καθ’ ύψος, με εύρος ρύθμισης 7cm 
(απόσταση 17,7-24,7cm από την έδρα). Το πάνω μέρος 
των μπράτσων έχει διάσταση 23,5X9,0cm και 
δυνατότητα περιστροφής +/-15o. Η επιφάνεια επαφής 
των μπράτσων είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας 
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σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία και 
επιπλέον μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε 6 
θέσεις (5 σκάλες). Τέλος υπάρχει η δυνατότητα 
μετακίνησης των μπράτσων κατά πλάτος με εύρος 
ρύθμισης 39,5-45cm. Χρώμα βάσης βαμμένη  γκρι 
Ασιμί. Χρόνος εγγύησης: 5 χρόνια. Απαιτείται 
αποδεικτικό από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ότι 
πληρούνται τα πρότυπα: EN 1335-1:02,EN 1335-2:10, 
EN 1335-3:09,DIN 4550/12.04.                                                    

7 Κάθισμα επισκέπτη

Κάθισμα επισκέπτη ενδεικτικών διαστάσεων : 56(Π) x 
60 (Β) x 86(Υ) cm. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος 
από σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 26 mm και 
πάχους 2 mm, διαμορφωμένου σε σχήμα S. Η έδρα 
ενδεικτικών διαστάσεων: πλάτους 48 cm, βάθους 47 
cm. Θα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή 
πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους 12 mm. Επί 
της έδρας τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία 
επενδύεται με ΔΕΡΜΑ χρώματος επιλογής της 
υπηρεσίας . Η πλάτη ενδεικτικών διαστάσεων : 
πλάτους 48cm, ύψους 38cm. διατίθεται με δίχτυ. 
Φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από 
διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ, 
επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ της πλάτης με 
τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. 
Δίχτυ επιλογής χρώματος της υπηρεσίας. Τα μπράτσα 
από μαύρη πολυουρεθάνη. Η βάση φέρει 
αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του 
δαπέδου. Επιλογή ταπετσαρίας από 7 κατηγορίες 
χρώματων επιλογής υπηρεσίας. Χρόνος εγγύησης: 5 
χρόνια. Απαιτείται αποδεικτικό από εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου ότι πληρούνται τα πρότυπα: ΕΝ 
13761:2002 ΖΕΚ 01.2-08/12.08.    

                                                                                                                        

ΟΜΑΔΑ  4 :      ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

1 Πλυντήριο

Πλυντήριο με  ελεύθερη τοποθέτηση, χωρητικότητα 
πλύσης 10 kg, στροφές 1400 /λεπτό, αριθμός 
προγραμμάτων 14, ξέβγαλμα/στύψιμο/άντληση, 
ενεργειακής κλάσης Α+++-40%, με τεχνολογία 
QuickDrive που μειώνει το χρόνο πλύσης κατά 50% και 
τη χρήση ενέργειας κατά 20%, επίπεδο θορύβου 
πλύσης 49dB, επίπεδο θορύβου στυψίματος 73dB, 
ετήσια κατανάλωση ενέργειας 142kwh/έτος και νερού 
11000lt/έτος. Ενδεικτικές διαστάσεις 85Υx60Πx60Βεκ. .  
Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE.    

2 Στεγνωτήριο

Στεγνωτήριο με  ελεύθερη τοποθέτηση, χωρητικότητα 
για στέγνωμα 9 kg, ενεργειακής κλάσης Α+++, διαθέτει 
σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών  και  υψηλή 
απόδοση στεγνώματος , παρέχει υψηλότερο επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης ή εξοικονόμησης χρόνου. 
Ενδεικτικές διαστάσεις 85Υx60Πx69Βεκ.  Εγγύηση: 24 
μήνες και να φέρει σήμανση CE.    
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3 Κεραμική εστία με 3 ζώνες 
μαγειρέματος

Κεραμική εστία με 3 ζώνες μαγειρέματος με αυτόνομη 
κεραμική εστία , ηλεκτρική τροφοδοσία, διακόπτες 
αφής, λειτουργία ασφαλείας και αυτόματο κλείσιμο, 
κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, εύκολο καθάρισμα, 3 
ζώνες μαγειρέματος, δείκτης υπολειπόμενης 
θερμοκρασίας των εστιών,  χρώμα: μαύρο. Ενδεικτικές 
διαστάσεις: 475Υ x 29Π x 510Β mm. Εγγύηση: 24 μήνες 
και να φέρει σήμανση CE    

4 Στίφτης ηλεκτρικός   

Στίφτης ηλεκτρικός με μηχανισμό μοχλός μπράτσο, 
ισχύς 120 Watt το ελάχιστο, όγκος δοχείου 750ml και 
Anti Drip για να αποφεύγεται η ροή ή το στάξιμο του 
χυμού,  ενσωματωμένος μηχανισμός τυλίγματος 
καλωδίου, αντιολισθητικά πέλματα, ενδεικτικό βάρος 
στίφτη: 2,3kg,  επίπεδο θορύβου: έως 68dB(A), τάση: 
220-240 V,  χρώμα ανοξείδωτο. Εγγύηση: 24 μήνες και 
να φέρει σήμανση CE.     

5 Μπλέντερ

Μπλέντερ με Ισχύς 900 W το ελάχιστο. 
Χαρακτηριστικά: χωρητικότητα 2 lt, γυάλινη κανάτα, 
με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και διακεκομμένη κίνηση, με 
δυνατότητα θρυμματισμού πάγου, χρώμα INOX. 
Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE

   

6 Ζυγαριά Ψηφιακή

Ζυγαριά Ψηφιακή.  Χαρακτηριστικά: ενδεικτικό  βάρος: 
0.53kg, επεξεργασμένο γυαλί, χωρητικότητα: 8kg, 
εντολή με ένα απλό άγγιγμα , σύστημα αυτόματης 
απενεργοποίησης, γυάλινος δίσκος,  μετρικός 
μετατροπέας. Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει 
σήμανση CE                                                     

7

Ψυγείο συντήρηση

                      

Ψυγείο συντήρηση εντοιχιζόμενο, ενδεικτική συνολική 
χωρητικότητα 210 lt, ενδεικτικών διαστάσεων 125Υ x 
54Π x 55Βεκ. kαι βάρους 40kg, ενεργειακή κλάση Α+, 
ενδεικτικό επίπεδο θορύβου 34dB, ζώνη κλίματος SN-
ST, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας με ηλεκτρονικό 
θερμοστάτη, αυτόματη απόψυξη συντήρησης, αριθμός 
ραφιών (συντήρηση) 5 και φρουτολεκάνη, με φωτισμό 
LED, ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh 
132 kWh, αναστρέψιμη φορά πόρτας, χρώμα λευκό. 
Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE

8 Απορροφητήρας με 
φίλτρο  άνθρακα

Απορροφητήρας - ελεύθερος, απορροφητική ισχύς 
(κανονική) 352 m³/h, τύπος φίλτρων - άνθρακα , 
λειτουργία αέρα - εξαγωγή ή ανακύκλωση, χρώμα - 
λευκό, ενδεικτικές διαστάσεις πλάτος - 60 cm, 
ενεργειακή κλάση – E, ρευστοδυναμική απόδοση - F, 
απόδοση φωτισμού – G, απόδοση κατακράτησης 
λίπους-D, μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας - 159 
kWh/y, επίπεδο θορύβου - 66 dB. Εγγύηση : 24 μήνες 
και να φέρει σήμανση CE.

 

  

9 Τοστιέρα

Τοστιέρα με ενδεικτική Ισχύς 2000 W, χρώματος γκρι, 
χωρητικότητας 4 τοστ, διαθέτει αποσπώμενες πλάκες 
από χυτό αλουμίνιο, extra άνοιγμα 180º, ρυθμιζόμενο 
θερμοστάτη. Χρόνος εγγύησης: 24 μήνες και να φέρει 
σήμανση CE
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10 Ράβδομπλέντερ

Ράβδομπλέντερ με ενδεικτική Ισχύς 1000 Watt , τύπος 
ράβδου: μεταλλική , ταχύτητες: 25, αποσπώμενη 
ράβδος, περιλαμβάνει εξαρτήματα: Αυγοδάρτη , 
Κοπτήριο , Μπολ ανάμειξης , Εξάρτημα θρυμματισμού 
πάγου. Χρώμα: Γκρι. Χρόνος εγγύησης : 24 μήνες και 
να φέρει σήμανση CE.

 

  

11 Μπρίκι ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό Μπρίκι, με ενδεικτική Ισχύς 800 Watt , 
διακόπτης με λυχνία λειτουργίας και αισθητήρας 
αποτροπής υπερβρασμού και υπερχείλισης, 
κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρητικότητα 
0,50 lt, Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE.

   

12 Πολυκόφτης (multi)

Πολυκόφτης (multi) . Ενδεικτική Ισχύς 500 Watt, 
αριθμός λεπίδων 2 ή 3 σετ με 2 ταχύτητες , 
χωρητικότητα 0,8 lt, για την ασφάλεια των παιδιών 
διαθέτει 2 συστήματα ασφαλείας: χωρίς το μπολ και το 
καπάκι η συσκευή δεν λειτουργεί. Χρόνος εγγύησης : 
24 μήνες και να φέρει σήμανση CE .    

13 Κουζινομηχανή

Κουζινομηχανή με ενδεικτική Ισχύς 1100 Watt, 
ενδεικτική  χωρητικότητα κάδου 4,5 lt, υλικό κάδου 
ανοξείδωτος, ταχύτητες 6,  διαθέτει 4 αναδευτήρες:  
αβγοδάρτης, αναδευτήρας Κ , γάντζος Zύμης, 
πολυκόφτης και  μπολ Flex.    Χρόνος εγγύησης : 24 
μήνες και να φέρει σήμανση CE      

14 Σύστημα σιδερώματος

Σύστημα σιδερώματος με ενδεικτική Ισχύς 2700 Watt, 
ενδεικτική χωρητικότητα αποσπώμενου δοχείου νερού  
1,8 lt, σύστημα κατά των αλάτων, πίεση ατμού  7,5 Bar, 
αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας. Χρόνος εγγύησης : 
24 μήνες και να φέρει σήμανση CE      

15 Πρέσα  σιδερώματος

Πρέσα σιδερώματος με ενδεικτική Ισχύς 2200 Watt, 
αποσπώμενο δοχείο νερού 750ml, πίεση ατμού 4,5 
Bar, διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας, ηλεκτρονικό 
σύστημα ασφαλείας και ελέγχου θερμοκρασίας, 
κλειδαριά ασφαλείας, πίεση σιδερώματος 45kg., 
φίλτρο για προστασία από τα άλατα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις πρέσας 68χ58χ27 εκ. και ενδεικτικές 
διαστάσεις πλάκας σιδερώματος 68χ25εκ. Εγγύηση : 
24 μήνες και να φέρει σήμανση CE    

16 Βραστήρας
 Βραστήρας με ενδεικτική χωρητικότητα 1,7 lt, 
ενδεικτική Ισχύς 2400 W, χρώμα Inox.  Εγγύηση : 24 
μήνες και να φέρει σήμανση CE    

17 Φωτογραφική  ψηφιακή 
μηχανή

Φωτογραφική ψηφιακή μηχανή με ενδεικτικά 
χαρακτηριστικά: Ανάλυση megapixel από 16 έως 20 
MP, οπτικό zoom 30 x, ψηφιακό Zoom 40 x, 
σταθεροποίηση εικόνας, ενσωματωμένο Flash, 
μέγεθος οθόνης 3 ", διάφραγμα φακού: F/ 3.5 – 6.3 
mm, Video: ανάλυσηVideo1920x1080 pixels, FPS 30 
fps, μνήμης κάρτας: 16 GB, καλώδιο δεδομένων USB, 
ενδεικτικές διαστάσεις: 110Π x 64Υ x 38Β mm, βάρος 
280 gr. Εγγύηση : 12 μήνες και να φέρει σήμανση CE    

18 Ηλεκτρική σκούπα με 
σακούλα

Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα. Ενδεικτικά 
χαρακτηριστικά:  Ισχύς 750 W, χωρητικότητα, κάδου 
4,5 lt,  ακτίνα Δράσης 10 m, βάρος 6,5 kg, ρύθμιση 
ισχύος, φίλτρο σκόνης ΗEPA 13, επιπλέον εξαρτήματα: 
πέλμα για παρκέ, ενεργειακή κλάση A, επανεκπομπή 
σκόνης A, απόδοση καθαρισμού σε χαλί  A, απόδοση 
καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο A, επίπεδα θορύβου 
70 dB, ετήσια κατανάλωση ενέργειας 28 kWh. Εγγύηση 
: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE       
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19 Ηχείο φορητό

Ηχείο φορητό με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Τύπος 
:Bluetooth, ισχύς: 100 Watt, ασύρματη διασύνδεση,  
λειτουργία καραόκε, λειτουργία Party Chain για 
περισσότερα ήχεία, smartphone, εφαρμογή SongPal, 
CD player. Εγγύηση: 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE    

20 Καφετιέρα

Καφετιέρα  με ενδεικτικά χαρακτηριστικά: παροχή 
καφέ -αλεσμένος, ισχύς 1000 W, χωρητικότητα 1,2 lt  
(15 φλυτζάνια), κανάτα inox θερμός,  αυτόματη 
απενεργοποίηση λειτουργίας. Εγγύηση : 24 μήνες και 
να φέρει σήμανση CE    

21 Πολυκαφετιέρα

Πολυκαφετιέρα με ενδεικτικά χαρακτηριστικά : 
Παροχή Καφέ – Αλεσμένος, τύπος καφέ - cappuccino, 
espesso , φύλτρου. Ισχύς 2000 Watt, χωρητικότητα 1,5 
lt (10 φλυτζάνια).
Εγγύηση : 24 μήνες και να φέρει σήμανση CE    

    

                                                                         

ΟΜΑΔΑ  5 :    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ

1

Ραφιέρα ανοξείδωτη 
επιδαπέδια  ενδεικτικών 
διαστάσεων 55*70*Υ130  
εκ. με 4 ράφια για τα 
καλάθια πλυντηρίου 
πιάτων

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια ενδεικτικών 
διαστάσεων 55Π*70Β*130Υεκ. με 4 ράφια για τα 
καλάθια πλυντηρίου πιάτων και ρυθμιζόμενα πόδια 
κατά ύψος,. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα τύπου AISI 304 18/10. Χρόνος εγγύησης: 12 
μήνες.    

2

Λάντζα κλειστή 
ανοξείδωτη ενδεικτικών  
διαστάσεων 85*70*85εκ. 
με μια γούρνα 40*40*25    

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων  
85Π*70Β*85Υεκ. με μια γούρνα 40*40*25  
Χαρακτηριστικά : ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 
18/10,  ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος, ράφι αντοχής , 
συρόμενες πόρτες και με σήκωμα της πλάτης στο 
καπάκι. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.    

3

Καταιωνιστήρας 
επιτραπέζιος με βρύση 
μίας (1) οπής και 2 
παροχές ζεστού- κρύου 
νερού

Καταιωνιστήρας επιχρωμιομένος χάλυβας, με 
μπρούτζινα στοιχεία εσωτερικά,  επιτραπέζιος με βρύση 
μίας (1) οπής και 2 παροχές ζεστού- κρύου νερού. Από 
επιχρωμιομένο χάλυβα με μπρούτζινα στοιχεία 
εσωτερικά. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει 
σήμανση  CE .    

4

Πλυντήριο πιάτων  
ανοξείδωτο ενδεικτικών 
διαστάσεων πλυντηρίου  
57*60*122εκ. με καλάθι  
50*50εκ.   

Πλυντήριο πιάτων ανοξείδωτο τύπου AISI 304. 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα μπόιλερ 6λτ, 
συνολικής ισχύος 6,6kW/380V,διαθέτει: βαλβίδα 
ανεπιστροφής, θερμόμετρο Μπόιλερ, μέγιστο ύψος 
ποτηριού 32,5 εκ., χρόνος πλύσης 120 sec., διάσταση 
καλαθιού 50*50εκ. Ενδεικτική διάσταση πλυντηρίου 
57Π*60Β*122Υεκ. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει 
σήμανση CE .    

5

Λάντζα κλειστή 
ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 160*70*85εκ. 
με μια γούρνα 
50*50*30εκ.

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
160Π*70Β*85Υεκ. με μία γούρνα 50*50*30εκ . 
Χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 
18/10, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος, ράφι αντοχής, 
συρόμενες πόρτες και με σήκωμα της πλάτης στο 
καπάκι. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.    
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6

Λάντζα κλειστή 
ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 180*70*85εκ.   
με δύο γούρνες 
40*40*25εκ.  

Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
180Π*70Β*85Υεκ. με δύο γούρνες 40*40*25εκ. 
Χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304 
18/10 , ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος, ράφι αντοχής, 
πορτάκια συρόμενα και με σήκωμα της πλάτης στο 
καπάκι. Χρόνος εγγύησης 12 μήνες. Χρόνος εγγύησης: 
12 μήνες.    

7

Ποτηριέρα ανοξείδωτη 
επιτοίχια ενδεικτικών 
διαστάσεων 180*40*70 
εκ., με ανοξείδωτες 
συρόμενες πόρτες και 2 
ράφια.  

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια, με ανοξείδωτες 
συρόμενες πόρτες και 2 ράφια , ενδεικτικών διαστάσεων 
180Π*40Β*70Υ .
Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου AISI 304 18/10. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.    

8

Ερμάριο ανοξείδωτο 
ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*85 εκ. με 
συρόμενες πόρτες

Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες ενδεικτικών 
διαστάσεων 110Π*70Β*85Υεκ.  Θα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου  AISI 
304  18/10 . Θα διαθέτει ανοξείδωτα  ρυθμιζόμενα 
πόδια. Χρόνος εγγύησης 12 μήνες.    

9

Ποτηριέρα επιτοίχια 
ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 110*32*70εκ. 
με κρυστάλλινες 
συρόμενες πόρτες και 2 
ράφια

Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη με κρυστάλλινες 
συρόμενες πόρτες και 2 ανοξείδωτα ράφια αντοχής, 
ενδεικτικών διαστάσεων 110Π*32Β*70Υ εκ. Θα είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 
304 18/8-10. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.

   

10

Εστία ηλεκτρική 
επιτραπέζια ενδεικτικών 
διαστάσεων 79*86*29εκ. 
με 4 εστίες 30*30εκ.  

Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια με 4 εστίες διαστάσεων 
30*30εκ. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: συνολική ισχύος 
12kw/380V, ενδεικτικών διαστάσεων 79*86*29εκ., 
διαθέτει συρτάρι περισυλλογής υπολλειμάτων.  Χρόνος 
εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση  CE.     

11

Ανοξείδωτη βάση 
(ερμάριο) εστιών 
ενδεικτικών διαστάσεων 
80*86*57εκ.

Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών ενδεικτικών 
διαστάσεων: 80Π*86Β*57Υεκ. Θα είναι κατασκευασμένη 
από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10.  Θα 
διαθέτει ανοξείδωτα  ρυθμιζόμενα πόδια. Χρόνος 
εγγύησης 12 μήνες.    

12
Συρταριέρα ανοξείδωτη με 
3 συρτάρια ενδεικτικών 
διαστάσεων 60*70*87εκ.

Συρταριέρα ανοξείδωτη με 3 συρτάρια,  ενδεικτικών 
διαστάσεων  60Π*70Β*87Υεκ. Θα είναι κατασκευασμένη 
από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10 και θα 
διαθέτει ανοξείδωτα  ρυθμιζόμενα πόδια. Χρόνος 
εγγύησης 12 μήνες.    

13

Ηλεκτρικός φούρνος 
κυκλοθερμικός με 
ψεκασμό νερού  
ανοξείδωτος, ενδεικτικών 
διαστάσεων  95*85*95εκ.

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός με ψεκασμό νερού, 
ανοξείδωτος, ενδεικτικών διαστάσεων 95Π*85Β*95Υεκ. 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά φούρνου: πόρτα ασφαλείας, 
εσωτερικό φωτισμό, Θερμοστάτη 300C, Χρονοδιακόπτη, 
2 μοτέρ διπλής περιστροφής, 6 θέσεων με διάσταση 
λαμαρίνας 60*40εκ. ή GN 1/1, Συνολική Ισχύς 10kW/ 
380V, ανοξείδωτος χάλυβας τύπου AISI 304. Χρόνος 
εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση CE.    

14

Βάση φούρνου ανοξείδωτη 
με σχαριέρα  6 ταψιών, 
ενδεικτικών διαστάσεων 
100*85*80εκ.  

Βάση φούρνου ανοξείδωτη με σχαριέρα για 6 ταψιά. 
Ενδεικτικών διαστάσεων 100Π*85Β*80Υεκ. Θα είναι 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 
304 18/10. Θα διαθέτει ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. 
Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.    

15

Ανοξείδωτη χοάνη 
απορροφητήρα με 
ανοξείδωτα φίλτρα  
ενδεικτικών διαστάσεων 
250*90*50εκ.

Ανοξείδωτη χοάνη στιβαρής κατασκευής με υποδοχή 
ανοξείδωτων φίλτρων (περιλαμβάνονται) και σωλήνα 
απομάκρυνσης λαδιού. Ενδεικτικών διαστάσεων 
250Π*90Β*50Υ εκ. Θα είναι κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10. Χρόνος 
εγγύησης: 12 μήνες.    
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16

Φυγοκεντρικός 
απορροφητήρας μονής 
αναρρόφησης σε 
ηχομονωμένο κιβώτιο  
ενδεικτικών διαστάσεων 
100*100*100εκ.

Φυγοκεντρικός απορροφητήρας μονής αναρρόφησης  
κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, 
τοποθετημένος σε ηχομονωμένο κιβώτιο  (F/S) και 
μονταρισμένος έτοιμος προς χρήση. Τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 2Ηp, Ισχύς 230V,  με στόμιο Φ300mm. 
Το ηχομονωμένο κιβώτιο (F/S) ενδεικτικών διαστάσεων 
100*100*100εκ., θα αποτελείται από προφίλ 
αλουμινίου, τρίεδρες πλαστικές γωνίες, πλευρικά 
τοιχώματα (καπάκια) από ενισχυμένο χαλυβδόφυλλο με 
εσωτερική μόνωση από θερμοηχοαπορροφητικό 
αυτοσβηνόμενο υλικό πάχους 5mm.   Εντός του F/S θα 
τοποθετηθεί  ο εξαεριστήρας μονής αναρρόφησης, με 
έτοιμους κυκλικούς λαιμούς εισαγωγής & εξαγωγής και 
με σύνδεση εντός του κιβωτίου με ειδικό αντιδονητικό 
σύνδεσμο για την εξουδετέρωση τυχόν κραδασμών. 
Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.  Να φέρει σήμανση  CE .    

17
Σωληνώσεις και 
τοποθέτηση συστήματος 
εξαερισμού

Όλα τα απαραίτητα υλικά, οι σωληνώσεις και οι εργασία 
για την τοποθέτηση του συστήματος εξαερισμού έτοιμα 
προς χρήση. Οι σωληνώσεις θα είναι γαλβανισμένοι d= 
Φ300mm    

18

Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών 
ενδεικτικών διαστάσεων 
100*50*90εκ., με 4 ρόδες 
Φ100mm και φρένο.

Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών. Ενδεικτικών διαστάσεων 
100Π*50Β*90Υεκ. , με 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø100 
mm και φρένο, από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 
18/10. Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.    

19

Ψυγείο θάλαμος 
συντήρησης ανοξείδωτο, 
με 1 πόρτα,  
χωρητικότητας 580lt, 
ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ.

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης ανοξείδωτο με 1 πόρτα. 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά: από Ανοξείδωτο χάλυβα 
τύπου AISI 304 18/8-10, Θερμοκρασία -2 έως 15C, 
χωρητικότητας κατά ελάχιστο 580lt, ενδεικτικές 
διαστάσεις 70Π*70Β*218Υεκ. Θα διαθέτει ηλεκτρονική 
απόψυξη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Πόρτες με 
μεντεσέδες επαναφοράς και εύκολα αντικαθιστούμενα 
μαγνητικά λάστιχα, μόνωση πολυουρεθάνης οικολογική 
και λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 43C. Εσωτερικά του 
θαλάμου διαθέτει υγειονομικές γωνίες στον πάτο. 
Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση CE .    

20

Ερμάριο ανοξείδωτο 
ενδεικτικών διαστάσεων  
110*70*195εκ.  με 3 
συρτάρια, αμπάρι και 
ποτηριέρα (Ερμάριο 
σερβιτόρου)

Ερμάριο ανοξείδωτο με 3 συρτάρια, αμπάρι και 
ποτηριέρα , ενδεικτικών διαστάσεων 110Π*70Β*195Υεκ. 
(Ερμάριο σερβιτόρου). Κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 18/10 . Το ερμάριο 
θα περιλαμβάνει στο κάτω μέρος 3 συρτάρια και αμπάρι 
ανοιγόμενο, και στο πάνω μέρος ποτηριέρα με 
συρόμενα τζάμια που και 2 ράφια ανοξείδωτα . Θα 
διαθέτει ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενα 4 / 10–13 
(Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm). Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.    

21

Ερμάριο ανοξείδωτο με 
συρόμενες πόρτες, 
ενδεικτικών διαστάσεων  
130*70*85εκ.  

Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες. Ενδεικτικών 
διαστάσεων 130Π*70Β*85Υ εκ. Θα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 
304 18/10 και θα διαθέτει ανοξείδωτα πόδια 
ρυθμιζόμενα 4 / 10–13 (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm). Χρόνος 
εγγύησης: 12 μήνες.    

22 Ραφιέρα ανοξείδωτη με 4 
ράφια πλάτους 152 εκ.

Ραφιέρα ανοξείδωτη από χάλυβα AISI 201 που 
συνδυάζει την υψηλή σκληρότητα με μεγάλη αντοχή σε 
οξείδωση και διάβρωση, βαρέως τύπου κατασκευή με 
σύρματα ενδεικτικών διαμέτρων: πλαίσιο Ø6 mm και ζικ 
ζακ Ø4,5 mm, επιφάνεια ραφιού με πυκνά εγκάρσια 
Ø3,5 mm ανά 20 mm και διαμήκης ενισχύσεις με 
σύρματα Ø6 mm, αντοχής σε φορτίο 250 Kg/m² ραφιού. 
Με ορθοστάτες ανοξείδωτους στρογγυλής διατομής Ø25 
mm, ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm με 
ρυθμιζόμενα πόδια. Ενδεικτικές διαστάσεις ραφιέρας : 
152Πλ*46Β*180Υεκ. με 4 ράφια. Χρόνος εγγύησης: 12 
μήνες.    
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23 Ραφιέρα ανοξείδωτη, με 4 
ράφια πλάτους  122 εκ.

Ραφιέρα ανοξείδωτη από χάλυβα AISI 201 που 
συνδυάζει την υψηλή σκληρότητα με μεγάλη αντοχή σε 
οξείδωση και διάβρωση, βαρέως τύπου κατασκευή με 
σύρματα ενδεικτικών διαμέτρων: πλαίσιο Ø6 mm και ζικ 
ζακ Ø4,5 mm, επιφάνεια ραφιού με πυκνά εγκάρσια 
Ø3,5 mm ανά 20 mm και διαμήκης ενισχύσεις με 
σύρματα Ø6 mm, αντοχή σε φορτίο 250 Kg/m² ραφιού. 
Με ορθοστάτες ανοξείδωτους στρογγυλής διατομής Ø25 
mm, ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών ανά 2,5 cm με 
ρυθμιζόμενα πόδια. Ενδεικτικές διαστάσεις ραφιέρας : 
122 Πλ*46Β*180Υεκ. με 4 ράφια. Χρόνος εγγύησης: 12 
μήνες.    

24

Ψυγείο θάλαμος 
κατάψυξης ανοξείδωτο, με 
1 πόρτα, χωρητικότητας 
580lt,  ενδεικτικών 
διαστάσεων 70*70*218εκ.  

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης ανοξείδωτο, με 1 πόρτα. 
Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304 18/8-10, θερμοκρασία σε -18 έως -21C, 
χωρητικότητα κατά ελάχιστο 580lt, ενδεικτικές 
διαστάσεις: 70Π*70Β*218Υεκ. Θα διαθέτει ηλεκτρονική 
απόψυξη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Πόρτες με 
μεντεσέδες επαναφοράς και εύκολα αντικαθιστούμενα 
μαγνητικά λάστιχα, μόνωση πολυουρεθάνης οικολογική 
και λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 43C. Εσωτερικά του 
θαλάμου διαθέτει υγειονομικές γωνίες στον πάτο. 
Χρόνος εγγύησης: 12 μήνες. Να φέρει σήμανση CE    

   

ΟΜΑΔΑ  6 :    ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ                                                                                                                                                                                                       

    Α/Α  1.                                 Συσκευή  FAX

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Αριθμός Μονάδων 1

Κατασκευαστής Να αναφερθεί
Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Τύπος Ασπρόμαυρο laser φαξ
Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Οθόνη LCD 5 γραμμών
Μνήμη 64 MB
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ 33,6Kbps (Super G3)
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ (letter) 3 δευτ. ανά σελίδα
Ανάλυση φαξ 200 x 400dpi
Μνήμη φαξ >=512 σελίδες
Μεταχρονολογημένη αποστολή >=125 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς 
προορισμούς >=125 προορισμοί

Επανάληψη μετάδοσης σε 
περίπτωση σφάλματος NAI

Μεταβίβαση φαξ NAI
Αυτόματη σμίκρυνση εικόνας κατά τη 
λήψη NAI

Υποδοχή σύνδεσης αυτόματου 
τηλεφωνητή NAI

Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου NAI
Ακουστικό τηλεφώνου NAI
Επανάκληση NAI
Προγραμματισμένη κλήση NAI
Πλήκτρο για άνοιγμα/κλείσιμο 
γραμμής NAI

Πλήκτρα μνήμης >=15
Κωδικοί μνήμης >=100
Ομάδες κλήσης >=114 αριθμοί 





Σελίδα 115 από 163

>=114 προορισμοί

Είσοδος χειρισμού χαρτιού Δίσκος εισόδου 150 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης 
εγγράφων 30 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου 100 φύλλα

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K

Πλήκτρο εξοικονόμησης ενέργειας NAI
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη NAI
Συνδεσιμότητα Hi-Speed USB 2.0
Εγγύηση 1 έτος

  Α/Α 2.         Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο Α3, Α4, Δικτυακός Εκτυπωτής                

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

Αριθμός Μονάδων 1

Κατασκευαστής Να αναφερθεί
Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)
Ποιότητα Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή ISO 9001-2015

Τύπος φωτοτυπικού Ασπρόμαυρο laser  Α3, καινούργιο όχι μεταχειρισμένο ή 
ανακατασκευής

Επεξεργαστής Τουλάχιστον διπύρηνος ταχύτητας >=1,0Ghz
Μνήμη συστήματος Τουλάχιστον 2GΒ +32 GB SSD

Διεπαφές Σύνδεσης
USB 2.0 (Hi-Speed) 
4x USB Host Interface 
Gigabit Ethernet 

Οθόνη αφής Τουλάχιστον 9 ιντσων εγχρωμη
Χρόνος προθέρμανσης Λιγότερο από 20 δευτ.
Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 Τουλάχιστον 32 σελ/λεπτό
Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 Τουλάχιστον 17 σελ/λεπτό
Χρόνος 
 1ου αντιγράφου 

εκτύπωσης
 1ου αντιγράφου 

φωτοτυπήση

 Λιγότερο από 5 δευτ. 
 Λιγότερο από 6 δευτ.

Ανάλυση (dpi)
 Εκτύπωσης
 scan

 1200 x 1200 dpi
 600 x 600 dpi

Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης Αυτόματη Δυνατότητα σε μεγέθη από A5R ως A3
Αυτόματη διπλή όψη Σαρωσης NAI
Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999
Δυνατότητα Σμίκρυνσης-
Μεγένθυσης 25-400% με βήμα 1%

Τροφοδοσία  χαρτιού

 Τουλάχιστον 2 κασέτες 500 φυλλων 64–163 
g/m2  A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.

 Χειροκίνητος δίσκος πολλαπλών χρήσεων 
τροφοδοσίας 45–256 g/m2  A3, A4, A5, A6, B5, 
Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 
432 mm)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού Τουλάχιστον 300 φύλλα
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων Τουλάχιστον 140 φύλλων
Δυνατότητα Scan-to-Email, Scan-to-
FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, 
Network TWAIN, WIA , WSD scan

NAI

Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο Τουλάχιστον 20.000 σελίδες/τεμαχιο
Τοποθέτηση Επιδαπέδιο – μεταλλική καμπίνα

Συμβατά Λειτουργικά συστήματα Όλα τα σύγχρονα και υποστηριζόμενα λειτουργικά  
συστήματα Windows, 

Οι διαγωνιζόμενοι θα αναλάβουν την
μεταφορά, εγκατάσταση, καθώς και 
την εκπαίδευση των χειριστών που 

ΝΑΙ
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θα τους υποδειχθούν.
Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) 
έτους, η οποία θα περιλαμβάνει : 
όλες τις
επισκέψεις των τεχνικών για 
προληπτική και κατασταλτική
συντήρηση, όλα τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα για την 
άριστη λειτουργία της μηχανής, 
πλην χαρτιού και γραφίτη.

ΝΑΙ

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον 
έτη 

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

                                                                                                                                

   Α/Α 3.                     Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθόνη                

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Αριθμός Μονάδων 3

Κατασκευαστής Να αναφερθεί
Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)                                 
Ποιότητα Κατασκευής / 
ISO Κατασκευαστή ISO 9001-2015

Οικογένεια Core i5 ή ισοδύναμο* 9ης γενιάς
Πυρήνες >= 6

Cache >=9Επεξεργαστής (CPU)

Απόδοση >=  9400 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης 
του εργαλείου passmark

Χωρητικότητα >= 8 GB
Συχνότητα >= 2666 ΜHz
Τύπος DDR4 SDRAM
Αριθμός ελεύθερων 
DIMM slots >= 3Μνήμη

Μέγιστη 
υποστηριζόμενη 
μνήμη

>= 64 GB

Χωρητικότητα >= 512 GB

Τύπος SSD εσωτερικός

Διάσταση M.2Σκληρός Δίσκος

Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας PCIe NVMe

Τύπος DVD RW+/-
Οπτική Μονάδα

Ταχύτητα >=8x
Μοντέλο Να αναφερθεί

Τύπος Ενσωματωμένη στη μητρική ή ξεχωριστή 
κάρτα

Μνήμη Κάρτας ≥ 1GB διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας 
μνήμης

Υποστήριξη 
ανάλυσης οθόνης >= 4096x2160 

Θύρες επικοινωνίας Display Port 
1.2 ≥ 2

Κάρτα γραφικών

Άλλα 
χαρακτηριστικά:

Πλήρης υποστήριξη στα παρακάτω πρότυπα: 
Direct3D 2015, OpenCL 2.0, OpenGL 5.0 

Κάρτα ήχου Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα

Κάρτα δικτύου Τύπος Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα
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Ταχύτητα Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000

Aριθμός Θυρών 1

Άλλα 
χαρακτηριστικά Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot

PCIe x16 >= 1
PCIe x16 (wired x4) >= 1
M.2 Socket 3 >= 1

Eσωτερικά Slots 
Επέκτασης

M.2 Socket 1 >= 1
USB 2.0 
Μπροστά/Πίσω >= 2/2

USB 3.1 Gen 1 
Μπροστά/Πίσω >= 1/4

USB 3.1 Type C  Gen 
2 Μπροστά 
with PowerShare 

>= 1

RJ-45 >= 1
Universal Audio 
Jack >= 1

Line-out >= 1

Θυρες

DisplayPort 1.2 >= 2
Πλάτος ≤ 10 εκ.
Ύψος ≤ 29 εκ.Διαστάσεις
Βάθος ≤ 30 εκ.

Βάρος Βάρος <= 8 κιλά
Πληκτρολόγιο Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή
Ποντίκι Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή
Δυνατότητα κλειδώματος 
τύπου Kensington σε 
σταθερό σημείο

ΝΑΙ

Ισχύς 
Τροφοδοτικού <= 200 W

Τροφοδοσία
Εξοικονόμηση 
ρεύματος

απόδοση 92% (80 PLUS Platinum), 
συμμόρφωση με ENERGY STAR, ενεργό PFC

FCC, CE NAI

Energy Star >= 5.0

Συμβατότητα με τον 
κανονισμό ελέγχου 
επικίνδυνων ουσιών

RoHS ή άλλο

Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον EPEAT Gold

Συμβατότητα με διεθνή 
πρότυπα καλής 
λειτουργίας

MIL-STD 810G NAI

Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 
αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από τον 
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Εγκατεστημένο 
λογισμικό από τον 
κατασκευαστή

Windows 10 64bit Ελληνικά

Πιστοποιημένη 
Υποστήριξη 
Λειτουργικών 
Συστημάτων

Windows 10
Ubuntu 16.04 SP1 LTS (64-bit)

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το 
υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας

Πέντε (5)  έτη εγγύηση 24/7 στο παραπάνω υλικό από την 
κατασκευάστρια εταιρεία (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)
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Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την 
κατασκευάστρια εταιρεία (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Τεχνική Υποστήριξη
(να αναφερθεί ο 
κωδικός προϊόντος εάν 
υπάρχει)

Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με 
αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια 
εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Δήμου Χανίων 
(NBD ON SITE) (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Να δοθεί ο αριθμός τηλεφώνου 
του helpdesk (να προσκομιστεί 
δήλωση κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική 
υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα, 7 
ημέρες την εβδομάδα (να 
προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό κέντρο 
(helpdesk) τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας με 
υποστήριξη ελληνικής 
γλώσσας.

Εξ’ αποστάσεως παροχή τεχνικής 
βοήθειας (να προσκομιστεί 
δήλωση κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Να Τεκμηριωθεί ο τρόπος 
μέσο επίσημου 
εγγράφου τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας για την 
υλοποίηση της Εγγύησης 
καλής λειτουργίας και 
της τεχνικής υποστήριξης

ΝΑΙ

Οθόνη Υπολογιστή

Να αναφερθεί το 
μοντέλο ΝΑΙ

Του ιδίου 
κατασκευαστικού 
οίκου με τον 
υπολογιστή

ΝΑΙ

ISO Κατασκευαστή / 
Υλικού ISO 9001/2015

Τύπος οθόνης Ευρεία επίπεδη οθόνη, LED Edgelight System,  IPS, αντιθαμβωτική με 
σκληρή επίστρωση 3H

Μέγεθος προβολής ≥  23.8 inches
Λόγος διαστάσεων Ευρεία οθόνη (16:9)
Βέλτιστη ανάλυση 
λειτουργίας 1920 x 1080

Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2
Χρόνος απόκρισης ≤ 8ms
Μέγιστη Γωνία θέασης ≥  178° vertical / 178° horizontal
Λόγος αντίθεσης 
(τυπικός) ≥  1000:1

Απόσταση Pixels ≤ 0.275 mm
Βάθος χρώματος 16,7 εκατομμύρια χρώματα

DisplayPort version 1.2 ΝΑΙ
HDMI port version 1.4 ΝΑΙ
VGA ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα

USB 3.0 ΝΑΙ
Ενσωματωμένα ή αποσπόμενα

Τύπος ηχείου Ενεργό
Ονομαστική ισχύς 
εξόδου 5 Watt

Απόκριση 
συχνότητας 90-20000 Ηζ

Τύπος διασύνδεσης USB

Ηχεία 

Ενσωματωμένο 
μικρόφωνο ΝΑΙ
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Λειτουργίες Ένταση, σίγαση μικροφώνου, απάντηση / τέλος 
κλήσης, λειτουργία ήχου, μεγάφωνο

Βάση Οθόνης Βάση ρυθμιζόμενου ύψους, κλίσης και περιστροφής συμβατή με 
VESA

Βάρος ≤ 7 κιλά
Δυνατότητα 
κλειδώματος 
Kensington

NAI

Κατανάλωση ενέργειας 
(μέγιστη) ≤ 45W

Κατανάλωση ενέργειας 
(τυπική) ≤ 20WΜονάδα Τροδοφοσίας

Μονάδα τροφοδοσίας Ενσωματωμένη
Energy Star ΝΑΙ
Συμβατότητα με τον 
κανονισμό ελέγχου 
επικίνδυνων ουσιών

RoHS ή άλλο
Συμβατότητα με διεθνή 
πρότυπα καλής 
λειτουργίας

Φιλικότητα προς το 
περιβάλλον EPEAT Gold

Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 
αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από 
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για τα 
υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή.

Καλώδια
Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε 
τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή τύπου VGA και 
Display port.

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας

Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση zero pixel στο παραπάνω υλικό 
από την κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση.

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την 
κατασκευάστρια εταιρεία με γραπτή δήλωση.

Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό κέντρο 
(helpdesk) με 
υποστήριξη ελληνικής 
γλώσσας.

Να δοθεί ο αριθμός 
τηλεφώνου του helpdesk 
(να προσκομιστεί δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το 

παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του 
υποδειχθεί κατά την παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης
<= 30 ημέρες

  Α/Α 4.                              Φορητός υπολογιστής                  

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ

Αριθμός Μονάδων 2
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα 
Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή

ISO 9001-2015

Οικογένεια Core i5 ή ισοδύναμο* 10ης γενιάς

Πυρήνες >= 4Επεξεργαστής (CPU)

Απόδοση >=  5600 σύμφωνα με τις μετρήσεις απόδοσης του 
εργαλείου passmark

Χωρητικότητα >=8 GBs
Μνήμη

Μέγιστη >= 16GBs
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υποστηριζόμεν
η μνήμη
Συχνότητα >= 2666MHz
Τύπος DDR4
Χωρητικότητα 256GB Solid State Drive

Σκληρός Δίσκος Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας M.2 PCIe NVMe

Διαστάσεις 15.6 ίντσες
Τύπος FHD Anti-Glare LED-Backlit
Υποστηριζόμεν
η ανάλυση 1920x1080

Οθόνη

Brightness 220nits

Κάρτα δικτύου Ethernet LAN 10/100/1000

Ασύρματη 
σύνδεση 
802.11 AC

ΝΑΙΔίκτυο

Bluetooth 4.1 ΝΑΙ

Chipset Nα αναφερθεί
Κάρτα γραφικών

Μνήμη >=1GB 
διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης 

Κάρτα Ήχου

Υποστήριξη 
ήχου 2 
καναλιών 
υψηλής 
ποιότητας

ΝΑΙ

Ενσωματωμέν
η 
720p

ΝΑΙ
Κάμερα

Ανάλυση 
εικόνας Να αναφερθεί

Μικρόφωνο Ενσωματωμένο
Ηχεία Ενσωματωμένα 2.0 W (RMS)

USB 3.1 Gen1 >= 2
USB 2.0 >= 1
HDMI 1.4 NAI
VGA NAI
RJ-45 >= 1
Universal Jack 
global headset 
jack + mic

ΝΑΙ

Θύρες

SD Memory 
card reader ΝΑΙ

Full size 
spill-resistant 
με αριθμητικό 
πληκτρολόγιο 

ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο

Ελληνικό ΝΑΙ
Τouchpad Multi-touch

Τύπος Li-polymer
Αριθμός 
κελιών >= 3Μπαταρία

Ισχύς >= 42W/ώρα
Πλάτος ≤ 385 χιλιοστά
Βάθος ≤ 260 χιλιοστάΔιαστάσεις
Ύψος ≤ 21 χιλιοστά

Βάρος <= 2.0 Kgr
Δυνατότητα 
κλειδώματος ΝΑΙ

Τροφοδοσία Ισχύς 
Τροφοδοτικού >= 45 W 

FCC, CE NAI
Συμβατότητα με 
διεθνή πρότυπα 
καλής λειτουργίας

Φιλικότητα 
προς το 
περιβάλλον

EPEAT Bronze
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Energy Star 7.1
Να προσκομισθούν 
αντίγραφα των 
αντίστοιχων 
πιστοποιητικών από 
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Πιστοποιημένη 
Υποστήριξη 
Λειτουργικών 
Συστημάτων

MS Windows 10
Ubuntu 18.04 LTS 64-bit

Λειτουργικό 
Σύστημα 
εγκατεστημένο από 
τον κατασκευαστή

Windows 10 Pro 64bit Ελληνικά

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το 
υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας Τρια (3)  έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια 

εταιρεία (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για τρια (3) τουλάχιστον έτη από την 
κατασκευάστρια εταιρεία (να προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)

Τεχνική Υποστήριξη
(να αναφερθεί ο 
κωδικός προϊόντος 
εάν υπάρχει)

Υποστήριξη για τρια (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή 
μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την 
επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) (να 
προσκομιστεί δήλωση κατασκευαστή)
Να δοθεί ο 
αριθμός 
τηλεφώνου του 
helpdesk (να 
προσκομιστεί 
δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική 
υποστήριξη 24 
ώρες την ημέρα, 
7 ημέρες την 
εβδομάδα (να 
προσκομιστεί 
δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό 
κέντρο (helpdesk) 
τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας με 
υποστήριξη 
ελληνικής γλώσσας.

Εξ’ 
αποστάσεως 
παροχή 
τεχνικής 
βοήθειας (να 
προσκομιστεί 
δήλωση 
κατασκευαστή)

ΝΑΙ

Να Τεκμηριωθεί ο 
τρόπος μέσο 
επίσημου εγγράφου 
τις κατασκευάστριας 
εταιρείας για την 
υλοποίηση της 
Εγγύησης καλής 
λειτουργίας και της 
τεχνικής υποστήριξης

ΝΑΙ

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

   Α/Α 5.                                Εκτυπωτής μονόχρωμος Α4  Laser                      
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Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αριθμός Μονάδων 2
Κατασκευαστής Να αναφερθεί                                                                                                                               

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα 
Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή

ISO 9001-2015

Τεχνολογία 
εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Laser

Ταχύτητα εκτύπωσης >=35 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης 
σελίδας 7 δευτερόλεπτα

Ταχύτητα 
επεξεργαστή >= 800 MHz

Μνήµη >= 256 MB

Ποιότητα 
εκτύπωσης 1.200 x 1.200 dpi

Γλώσσες εκτύπωσης PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS/OpenXPS

Δίσκος εισόδου 
χαρτιού

>= 250 φύλλα 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 
148–216 x 356 mm).

Δίσκος εξόδου 
χαρτιού >= 250 φύλλα

Αυτόματη 
Εκτύπωση διπλής 
όψης

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα 
μεγέθη μέσων A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm)

Κύκλος λειτουργίας >= 20.000 σελίδες

Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet 10/100/1000

Συμβατά 
λειτουργικά 
συστήματα

Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 
MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux                                                                                                                            

Πιστοποιήσεις GS, TÜV, CE

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το 
υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για ένα (3) τουλάχιστον έτη 

Εγγύηση >= 3 έτη

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

Α/Α 6.                                   Εκτυπωτής έγχρωμος Α3 inkjet

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα 
Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή

ISO 9001-2015

Τεχνολογία 
εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση
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Λειτουργίες Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Ταχύτητα 
ασπρόμαυρης 
εκτύπωσης ISO

>= 22 σελ./λεπτό

Ταχύτητα έγχρωμης 
εκτύπωσης ISO >= 18 σελ./λεπτό

Εκτύπωση πρώτης 
σελίδας

Ασπρόμαυρη: <= 9 δευτερόλεπτα
Έγχρωμη: <= 10 δευτερόλεπτα

Κύκλος λειτουργίας >= 30.000 σελίδες

Ποιότητα 
εκτύπωσης >= 1200 x 1200 dpi

Οθόνη 2,65 ιντσών με TouchSmart

Ταχύτητα 
επεξεργαστή >= 1,2 GHz

Μνήμη >= 512 MB

Δυνατότητα 
φορητής 
εκτύπωσης

ePrint, Apple AirPrint, Πιστοποίηση Mopria, Ασύρματη άμεση εκτύπωση
Google Cloud Print

Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet, 802.11b/g/n, RJ-11

Δίσκος εισόδου 
χαρτιού >= 2x 250 φύλλα

Δίσκος εξόδου 
χαρτιού >= 75 φύλλα

Εκτύπωση διπλής 
όψης ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα 
μεγέθη μέσων A4; A5; A6; B5 (JIS); Φάκελος (DL, C5, C6); A3

Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια, ADF

Μορφή αρχείων 
σάρωσης

Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), PDF με δυνατότητα 
αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)

Ανάλυση σάρωσης >= 1200 dpi

Μέγεθος σάρωσης 
(ADF) 215,9 x 355,6 mm

Χωρητικότητα 
αυτόματου 
τροφοδότη 
εγγράφων

>= 35 φύλλα

Ψηφιακή αποστολή
Σάρωση σε υπολογιστή
Σάρωση σε συσκευή μνήμης
Σάρωση σε email

Ταχύτητα 
αντιγραφής ISO

Ασπρόμαυρη: >= 18 αντίγραφα/λεπτό
Έγχρωμη: >= 13 αντίγραφα/λεπτό 

Ανάλυση αντιγραφής >= 600 dpi

Ρυθμίσεις 
σμίκρυνσης / 
μεγέθυνσης 
αντιγράφου

25 έως 400%

Προδιαγραφές 
αντιγραφικού

Αντίγραφα; Μέγεθος; Ποιότητα; Επιλογή δίσκου; Πιο ανοιχτό/Πιο 
σκούρο; Μέγεθος χαρτιού; Αλλαγή μεγέθους; Τύπος χαρτιού; Διπλής 
όψης; Αντιγραφή ταυτότητας; Σελιδοποίηση; Περιθώριο συρραφής; 
Βελτίωση; Περικοπή; Προεπισκόπηση αντιγράφου;

Ταχύτητα μετάδοσης 
φαξ 4 δευτ. ανά σελίδα

Μνήμη φαξ >= 100 σελίδες

Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 7 (32/64 bit), Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 ή v 10.8

Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, EPEAT Silver, Blue Angel RAL-UZ 205

Οδηγοί – Λογισμικό 
διαχείρισης

Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το 
υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή

Ανταλλακτικά Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για ένα (1) τουλάχιστον έτος 
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Οργανωμένο 
βλαβοληπτικό 
κέντρο (helpdesk) 
τις 
κατασκευάστριας 
εταιρείας με 
υποστήριξη 
ελληνικής γλώσσας.

Να δοθεί ο αριθμός τηλεφώνου του helpdesk

Εγγύηση >= 1 έτος

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

   Α/Α 7.                         Προβολέας δεδομένων (projector)

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Ποιότητα 
Κατασκευής / ISO 
Κατασκευαστή

ISO 9001-2015

Φωτεινότητα >= 4,000 Lumens

Λόγος αντίθεσης >= 20,000:1

Aspect Ratio 16:9 (5 aspect ratio selectable)

Ανάλυση >= 1920 x 1080

Λόγος απόστασης 1.15~1.5

Λόγος ζουμ 1.3X

Projection Size 30"~300" 

Συνδεσιμότητα

LAN Port
USB TypeA
USB (Type mini B)
Audio in 
Audio out 
HDMI
VGA

Ηχείο 10W

Συμβατότητα 
HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Συμβατότητα 
βίντεο NTSC, PAL, SECAM

Κατανάλωση 
ρεύματος Max 355W. Normal 320W. Eco 240W. 

Light Source Life
(Normal/Eco/Smar
tEco/Lampsave 
Mode)

4000/8000/8000/15000hrs

Light Source 240W

Noise Level 33/29 Dba

Βάρος <= 2.5kg 

Διαστάσεις (Π x Υ x 
Β) <= 296x <= 120 x <= 221 mm 
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Εγγύηση >= 1 έτος

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το 
παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του 
υποδειχθεί κατά την παραλαβή

Χρόνος 
Παράδοσης <= 30 ημέρες

      Α/Α   8.              Ηχεία για video προβολή

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αριθμός Μονάδων 2
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Σύστημα ηχείων 2.1 με ένα Subwoofer και δυο περιφερειακά ηχεία

Συνολικά watt 
(RMS) >= 40 W

Subwoofer >= 24 W

Περιφερειακά 
ηχεία 2 x >= 8 W

Απόκριση 
συχνότητας 55 Hz – 20 kHz

Συνδέσεις Στερεοφωνικό RCA και ενσωματωμένη υποδοχή 3,5 mm

Υποδοχή 
ακουστικών ΝΑΙ

Στοιχεία ελέγχου Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με κουμπιά για την ένταση του ήχου και την 
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση | Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου 
μπάσων στο subwoofer

Εγγύηση >= 1 έτος

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

    

Α/Α  9.          Οθόνη προβολής

Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Προδιαγραφές ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αριθμός Μονάδων 1
Κατασκευαστής Να αναφερθεί 

Μοντέλο Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)

Τύπος Οθόνης 
Προβολής Οθόνη χειροκίνητης προβολής

Τοποθέτηση Επιτοίχια

Επιφάνεια Solid White HD gain 1.0

Μέγεθος Οθόνης 2657x1494

Γωνία προβολής 160 

Διαγώνιος 120”

Υποστηριζόμενο 
Formats 16:9

Μέγιστη ανάλυση 1080p

Βάρος 13kg
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Εγγύηση  2 έτη

Παράδοση  - 
Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο 
προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την 
παραλαβή

Χρόνος Παράδοσης <= 30 ημέρες

      

ΟΜΑΔΑ  7 :     ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ  

Α/Α  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Ρόλλερ σκίασης.

                         

Ρόλλερ σκίασης πλήρως τοποθετημένο προς χρήση 
περιλαμβάνει : 1) Σωλήνα αλουμινίου διαμέτρου Φ32 με 
ειδικό λούκι για το πέρασμα της μπανέλας 6-8mm που 
σταθεροποιεί το ύφασμα και μηδενίζει την πιθανότητα 
μετατόπισης του, 2) Μεταλλικά στηρίγματα με καπάκια 
πλαστικά και αλυσίδα συνεχόμενη χρώματος ανάλογα με 
το χρώμα του υφάσματος επιλογής της υπηρεσίας, 3)  
Μηχανισμός αλυσίδας R32 με διπλό πλακέ ελατήριο 
εσωτερικά για εύκολη και γρήγορη λειτουργία, 4) Βαρίδι 
ειδικού κράματος PVC επενδυμένο με το ύφασμα και 
πλαστικές διακοσμητικές τάπες, 5) Ύφασμα: 100% 
πολυέστερ ,  πυκνότητας: 0,34mm , βάρους: 195gr/m2,  
κοπή υφασμάτων με χρήση παλμικής κοπής. Τα χρώματα 
των υφασμάτων θα επιλεγούν από την υπηρεσία από 
χρωματολόγιο τουλάχιστον  16 χρωμάτων.    

2 Ρόλλερ συσκότισης  

Ρόλλερ συσκότισης πλήρως τοποθετημένο προς χρήση 
περιλαμβάνει: 1)Σωλήνας αλουμινίου διαμέτρου Φ32 με 
ειδικό λούκι για το πέρασμα της μπανέλας 6-8mm που 
σταθεροποιεί το ύφασμα και μηδενίζει την πιθανότητα 
μετατόπισης του, 2) Μεταλλικά στηρίγματα με καπάκια 
πλαστικά και αλυσίδα συνεχόμενη χρώματος ανάλογα με 
το χρώμα του υφάσματος επιλογής της υπηρεσίας, 3) 
Μηχανισμός αλυσίδας R32 με διπλό πλακέ ελατήριο 
εσωτερικά για εύκολη και γρήγορη λειτουργία, 4)Βαρίδι 
ειδικού κράματος PVC επενδυμένο με το ύφασμα και 
πλαστικές διακοσμητικές τάπες, 5) Ύφασμα: 100% 
πολυέστερ συσκότισης , πυκνότητα: 0,50mm, βάρος: 
290gr/m2, κοπή υφασμάτων με χρήση παλμικής κοπής. Τα 
χρώματα των υφασμάτων θα επιλεγούν από την υπηρεσία 
από χρωματολόγιο τουλάχιστον 16 χρωμάτων.    

O Συμμετέχων
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                                                                                                                                           

                                Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

                                                                                                                                

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό τεμάχια 60

2 Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό τεμάχια 12

3 Τραπέζι παιδικό ορθογώνιο τεμάχια 6

4 Τραπέζι παιδικό εξάγωνο τεμάχια 6

5 Τραπέζι στρογγυλό βρεφών τεμάχια 2

6 Κρεβατάκι νηπίων τεμάχια 2

7 Κρεβάτι βρεφικό τεμάχια 12

8 Κρεμάστρα μεταλλική τεμάχια 8   
9 Συρταριέρα 12 θέσεων τεμάχια 10

10 Φαρμακείο τεμάχια 2

11 Καναπές αναμονής 2 θέσεων τεμάχια 2

12 Κρεβατάκι νηπίων διώροφο τεμάχια 5

13 Στρώμα παιδικό ορθοπεδικό τεμάχια 24

14 Καρέκλα προσωπικού χρωματιστή τεμάχια 10

15 Μαγνητικός πίνακας λευκός τεμάχια 2

16 Ντουλάπα πύργος σκεπή τεμάχια 4

17 Ντουλάπα πύργος κάστρο τεμάχια 4

18 Ντουλάπα πύργος παλάτι τεμάχια 2

19 Ετικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες σετ 3

20 Παγκάκι μεταλλικό τεμάχια 6

21 Τρόλει για χαρτόνια τεμάχια 2

22 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών στενό (73Χ52) τεμάχια 1

23 Πίνακας ανάρτησης εργασιών τεμάχια 3

24 Τραπέζι κουζίνας τεμάχια 1

25 Καρέκλα κουζίνας τεμάχια 4

26 Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο τεμάχια 12

27 Μαξιλάρα Πουφ σε σχήμα “ΗΛΙΟΣ”  τεμάχια 3

28 Πουφ σε σχήμα “ΣΚΥΛΑΚΙ”  τεμάχια 3

29 Βαγονέτο για 10 στρογγυλά μαξιλαράκια τεμάχια 6

30 Μαξιλαράκι στρογγυλό δίχρωμο τεμάχια 60

31 Εταζιέρες τοίχου Α τεμάχια 6
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32 Εταζιέρες τοίχου Β τεμάχια 1

33 Κλειδοθήκη τεμάχια 1

34 Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά τεμάχια 5

35 Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι για χαρτιά τεμάχια 2

36 Κάδος απορριμμάτων 5lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 15

37 Κάδος γραφείου μεταλλικός ανοικτός τεμάχια 10

38 Κάδος απορριμμάτων 10lt pacific τεμάχια 4

39 Κάδος απορριμμάτων 20lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 2

40 Κάδος απορριμμάτων 50lt pacific  τεμάχια 2

41 Καλάθι άπλυτων 60lt τεμάχια 2

42 Κάδος απορριμάτων 70lt με πεντάλ τεμάχια 2

43 Συσκευή χειροπετσέτας inox τεμάχια 10

44 Αυτοκόλλητα τοίχου (δένδρο πουά) τεμάχια 2

45 Ανατομικό καθικάκι ιπποποταμάκι (γιο γιο) τεμάχια 15

46 Μαγνητάκια στρογγυλά (40 τεμαχίων) σετ 3

47 Παιχνιδόκουτο με καπάκι  τεμάχια 15

48  Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές (Σετ 4 τεμάχιων) σετ 15

49 Καναπεδάκι τριθέσιο παιδικό τεμάχιο 3

50 Καναπεδάκι διθέσιο παιδικό τεμάχιο 3

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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        Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Μικρό μανάβικο τεμαχια 1

2 Κουζινάκι  τεμαχια 2

3 Σετ κουζινάκι με φυσικό χρώμα ξύλου τεμαχια 2

4 Πάγκος Μαραγκού 1 τεμαχια 3

5 Πάγκος Μαραγκού 2 τεμαχια 2

6 Καφασάκι Ξύλινο τεμαχια 12

7 Τρόλεϊ Πολλαπλών Χρήσεων τεμαχια 2

8 Κούκλες κουκλοθέατρου (σετ 6 και 8 τεμαχίων) σετ 2

9 Γαντόκουκλες επαγγελμάτων (διάφορες σετ 8 και 10 
τεμαχίων) σετ 4

10 Πλαστικά φρούτα(σετ 22 τεμαχίων) σετ 11

11 Πλαστικά λαχανικά (σετ 28 τεμαχίων) σετ 11

12 Ξύλινη εργαλειοθήκη με εργαλεία τεμαχια 5

13 Σετ ξύλινων κύβων ήχου  τεμαχια 6

12 Κουζινάκι βρεφών τεμαχια 1

15 Κουκλοθέατρο τεμαχια 2

16 Βαλίτσα κομμώτριας τεμαχια 5

17 Πίνακες προγραφής σε κουτί τεμαχια 2

18 Μαγνητική Πυραμίδα τροφίμων τεμαχια 4

19 Τρόλεϊ γιατρού με εξαρτήματα τεμαχια 5

20 Κουζινικά 100 τεμαχίων τεμαχια 5

21 Ζωάκια 30 τεμαχίων  σε κουτί τεμαχια 5

22 Οικοδομικό υλικό τεμαχια 2

23 Κουκλόσπιτο φορητό με επίπλωση τεμαχια 2

24 Τουβλάκια σε πλαστική σακούλα τεμαχια 5

25 Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι κυκλοφοριακής 
αγωγής τεμαχια 5

26 Κουβάς με 30 οχήματα τεμαχια 5

27 Σετ συμπλήρωσης σκίτσου τεμαχια 5

28 Σφηνώματα γεωμετρικά σχήματα τεμαχια 2

29 Σετ προγραφής φύλλων τεμαχια 1

30 Κορνίζα με δεσίματα mondessori set 1

31 Ο πρώτος μου αργαλειός επίτραπέζιος τεμαχια 4

32 Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής τεμαχια 2

33 Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας τεμαχια 2
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34 Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο τεμαχια 10

35 Παιχνίδι με γρανάζια τεμαχια 2

36 Βαγονέτο συντονισμού τεμαχια 1

37 Συντονισμός με σωλήνες και μπάλες τεμαχια 1

38 Παιχνίδι  τοίχου (Ζέβρα) τεμαχια 2

39 Βάση ταξινόμησης σχημάτων και χρωμάτων τεμαχια 1

40 Βάση ταξινόμησης γεωμετρικών σχημάτων με 
καρφάκια τεμαχια 1

41 Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο βατραχάκι τεμαχια 2

42 Μαγαζάκι τεμαχια 2

43 Παντοπωλείο τρόλεϊ τεμαχια 2

44 Πίνακας μουσικών οργάνων τεμαχια 5

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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        Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ  3:   ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

ΟΜΑΔΑ  3:   ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Γραφείο 1400 τεμάχια 2

2 Γραφείο 1600 τεμάχια 1

3 Συρταριέρα με τρία συρτάρια τεμάχια 3

4 Βιβλιοθήκη ανοιχτή-κλειστή τεμάχια 2

5 Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) τεμάχια 2

6 Κάθισμα εργασίας τεμάχια 3

7 Κάθισμα επισκέπτη τεμάχια 6

Σύνολο

ΦΠΑ  24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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        Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΟΜΑΔΑ 4:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

ΟΜΑΔΑ 4:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Πλυντήριο τεμάχια 1

2 Στεγνωτήριο τεμάχια 1

3 Εστία διπλή με 3 ζώνες μαγειρέματος τεμάχια 1

4 Στίφτης ηλεκτρικός τεμάχια 2

5 Μπλεντερ τεμάχια 3

6 Ζυγαριά ψηφιακή τεμάχια 2

7 Ψυγείο συντήρηση τεμάχια 1

8 Απορροφητήρας με φίλτρο άνθρακα τεμάχια 1

9 Τοστιέρα τεμάχια 2

10 Ράβδομπλέντερ  τεμάχια 2

11 Μπρίκι ηλεκτρικό τεμάχια 2

12 Πολυκόφτης (Μulti) τεμάχια 2

13 Κουζινομηχανή τεμάχια 1

14 Σύστημα σιδερώματος τεμάχια 1

15 Πρέσα σιδερώματος τεμάχια 1

16 Βραστήρας τεμάχια 2

17 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεμάχια 2

18 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα τεμάχια 2

19 Ηχείο φορητό τεμάχια 2

20 Καφετιέρα τεμάχια 1

21 Πολυκαφετιέρα τεμάχια 1

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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        Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΟΜΑΔΑ 5:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

ΟΜΑΔΑ 5:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια ενδεικτικών 
διαστάσεων 55*70*130εκ.  με 4 ράφια για τα 
καλάθια πλυντηρίου πιάτων τεμάχια 1

2
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη  ενδεικτικών διαστάσεων 
85*70*85εκ.  με μια γούρνα 40*40*25 τεμάχια 1

3
Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση 1  οπής και 2 
παροχές ζεστού- κρύου νερού τεμάχια 1

4

Πλυντήριο πιάτων  ανοξείδωτο ενδεικτικών  
διαστάσεων πλυντηρίου 57*60*122εκ. , με καλάθι 
50*50 τεμάχια 1

5
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
160*70*85εκ. με μια γούρνα 50*50*30 τεμάχια 1

6
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
180*70*85εκ. με δύο γούρνες 40*40*25 τεμάχια 1

7

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια ενδεικτικών 
διαστάσεων 180*40*70εκ.με ανοξείδωτες συρόμενες 
πόρτες και 2 ράφια τεμάχια 1

8
Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*85εκ.  με συρόμενες πόρτες  τεμάχια 1

9

Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 110*32*70 εκ. με κρυστάλλινες 
συρόμενες πόρτες, με 2 ράφια τεμάχια 1

10
Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια ενδεικτικών διαστάσεων 
79*86*29εκ.  με 4 εστίες 30*30εκ. τεμάχια 1

11
Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών ενδεικτικών 
διαστάσεων 80*61*57εκ. τεμάχια 1

12
Συρταριέρα ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων  
60*70*87εκ. με 3 συρτάρια τεμάχια 1

13

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός με ψεκασμό 
νερού, ανοξείδωτος, ενδεικτικών διαστάσεων 
95*85*95εκ. τεμάχια 1

14
Βάση φούρνου ανοξείδωτη με σχαριέρα 6 ταψιών, 
ενδεικτικών  διαστάσεων 100*85*80εκ. τεμάχια 1

15
Ανοξείδωτη χοάνη απορροφητήρα  με ανοξείδωτα 
φίλτρα, ενδεικτικών  διαστάσεων 250*90*50εκ. τεμάχια 1

16

Φυγοκεντρικός Απορρηφητήρας Μονής 
Αναρρόφησης σε ηχομονωμένο κιβώτιο 2Ηp, στόμιο 
Φ300mm, ενδεικτικών διαστάσεων 100*100*100εκ., 
230V.  τεμάχια 1

17 Σωληνώσεις και τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού τεμάχια 1

18
Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών ενδεικτικών διαστάσεων 
100*50*90εκ. με 4 ρόδες Φ100mm και φρένο  τεμάχια 1

19

Ψυγείο  θάλαμος συντήρησης ανοξείδωτο, με 1 
πόρτα, χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1
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20

Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*195εκ.  με 3 συρτάρια, αμπάρι και ποτηριέρα 
(Ερμάριο σερβιτόρου) τεμάχια 1

21
Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες  
ενδεικτικών διαστάσεων 130*70*85εκ. τεμάχια 2

22
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
152*46*180εκ.  Με 4 ράφια τεμάχια 1

23
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
122*46*180εκ. με 4 ράφια τεμάχια 1

24

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης ανοξείδωτο, με 1 πόρτα,  
χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1

Σύνολο
ΦΠΑ  24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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        Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ � ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ � ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ � ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ � ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Συσκευή φαξ τεμάχια 1

2
Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο  Α3, Α4, 
Δικτυακός Εκτυπωτής τεμάχια 1

3 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθονη τεμάχια 3

4 Φορητός υπολογιστής τεμάχια 2

5 Εκτυπωτής μονόχρωμος Α4 Laser τεμάχια 2

6 Εκτυπωτής έγχρωμος Α3 inkjet τεμάχια 1

7 Προβολέας δεδομένων (projector) τεμάχια 1

8 Ηχεία για video προβολή τεμάχια 2

9 Οθόνη προβολής τεμάχια 1

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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        Ημερομηνία:         /       / 20…                   
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
           ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ 

Της επιχείρησης .................................................................................................................................,

έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ...........,

τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ρόλλερ σκίασης τεμάχια 62

2 Ρόλλερ συσκότισης  τεμάχια 30

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο με ΦΠΑ

Υπογραφή
Σφραγίδα Επιχείρησης
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:  
………………………………………………………………………………………………./ ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Κατάστημα: 
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………
Προς:  Δήμο Χανίων

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού 
των ……………………. ευρώ (και ολογράφως)............................. για την Εταιρία 
……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ ………………………(ή σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός 
..........αριθμός ....................... β)........... οδός ..........αριθμός ....................... κ.τ.λ. ατομικά για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας 
τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις ……………………,για την υπηρεσία 
………………................  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ 
των Εταιριών ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις 
ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), 
καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης 
και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της 
υπηρεσίας σε αυτήν.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή 
μη της απαιτήσεως σας μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον  πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα 

(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

                                                                                          ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:
………………..………………………………………………………………………………………

……./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Κατάστημα: ……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………
Προς:  Δήμο Χανίων

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού 
των ……………………. ευρώ (και ολογράφως)............................. για την Εταιρία 
……………………. Οδός ………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ ………………………(ή σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός 
..........αριθμός ....................... ΑΦΜ……………..β)........... οδός ..........αριθμός ....................... 
ΑΦΜ………………κ.τ.λ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την υπηρεσία  
………………………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  ………….. διακήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή 
μη της απαιτήσεως σας μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρι ότου 
λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

                                                                                          ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙII 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                     Χανιά,        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ.
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. ……………………
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73 135, 
Τηλ: ………………………

                 www.chania.gr , email: dimos@chania.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
   ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Στα Χανιά  σήμερα  οι υπογεγραμμένοι:

1) Ο Δήμος Χανίων πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’ Χανίων 
νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. 
………………………………………………………… σύμφωνα με την υπ’αρ. …..  απόφαση Δημάρχου Χανίων 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,

2) Ο οικονομικός φορέας ¨……………………………………………………………………………………..…..”, 
έδρα …………………………………………………………………………………..….., ΤΚ…………, Τηλ. 
……………………... με Α.Φ.Μ. …………………. και Γ.Ε.Μ.Η. …………………………… νομίμως 
εκπροσωπούμενος από τον ……………………………………….. του ……………………………... κάτοικο 
…….…………….. οδός ……………………... και Α.Δ.Τ. ……………………..…, σύμφωνα με την καταχώριση 
στο ………………………….………..…. με αύξ. Αριθμό ……………. και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  
………….……τεύχος 
                                                                                                                          
Αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων:
1. Την με αρ. Πρωτ:  ..... /…..-…-2020 Θετική Προέγκριση Δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης         
1. Την υπ' Αρ. ………………..απόφαση Διενέργειας Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με  κριτήριο επιλογής την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
2. Την υπ' αρίθμ………….…. απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
3. Την από ............................................. προσφορά του αναδόχου με αριθμό …………………..
4. Τα υπ' αρίθμ…………………………………………….Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
5. Την   με   αρ…. ……………απόφαση   Κατακύρωσης   της   Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων
6.  την με αριθμ. πρωτ. ……………………….. έγκριση αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
7. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ' αριθμό…………….……….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης
8. Την με αρ. Πρωτ:  ..... /…..-…-2020  Προέγκριση  Σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

Περιφέρειας Κρήτης   
9. Την με αριθμ. πρωτ.  ……………..….  έγκριση υπογραφής σύμβασης της ……………………………….

Συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

Α) ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του  και σε εκτέλεση της  υπ’αρ. ……..…….. 
Aπόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων η οποία εγκρίθηκε με την …………………... απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Ν. Χανίων αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη, αποκαλούμενη 
στο εξής “προμηθευτής” την προμήθεια για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», με τιμή ………………€ και συνολική αξία 
………………….€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει  την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Δήμου και την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική προσφορά του η οποία επιλέχθηκε 
ως η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος. Αναλυτικά:

Η προμήθεια περιλαμβάνει επτά ομάδες ειδών, την ομάδα 1, την ομάδα 2, ομάδα 3, ομάδα 4, ομάδα 5, 
ομάδα 6  και την ομάδα 7   ως εξής:                                                                                                                             

ΟΜΑΔΑ 1:   ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό τεμάχια 60                       
2 Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό τεμάχια 12

3 Τραπέζι παιδικό ορθογώνιο τεμάχια 6

4 Τραπέζι παιδικό εξάγωνο τεμάχια 6

5 Τραπέζι στρογγυλό βρεφών τεμάχια 2

6 Κρεβατάκι νηπίων τεμάχια 2

7 Κρεβάτι βρεφικό τεμάχια 12

8 Κρεμάστρα μεταλλική τεμάχια 8   
9 Συρταριέρα 12 θέσεων τεμάχια 10

10 Φαρμακείο τεμάχια 2

11 Καναπές αναμονής 2 θέσεων τεμάχια 2

12 Κρεβατάκι νηπίων διώροφο τεμάχια 5

13 Στρώμα παιδικό ορθοπεδικό τεμάχια 24

14 Καρέκλα προσωπικού χρωματιστή τεμάχια 10

15 Μαγνητικός πίνακας λευκός τεμάχια 2

16 Ντουλάπα πύργος σκεπή τεμάχια 4

17 Ντουλάπα πύργος κάστρο τεμάχια 4

18 Ντουλάπα πύργος παλάτι τεμάχια 2

19 Ετικετοθήκες αυτοκόλλητες διάφανες σετ 3

20 Παγκάκι μεταλλικό τεμάχια 6

21 Τρόλει για χαρτόνια τεμάχια 2

22 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών στενό (73Χ52) τεμάχια 1

23 Πίνακας ανάρτησης εργασιών τεμάχια 3

24 Τραπέζι κουζίνας τεμάχια 1

25 Καρέκλα κουζίνας τεμάχια 4

26 Κάθισμα πτυσσόμενο ξύλινο τεμάχια 12

27 Μαξιλάρα Πουφ σε σχήμα “ΗΛΙΟΣ”  τεμάχια 3

28 Πουφ σε σχήμα “ΣΚΥΛΑΚΙ”  τεμάχια 3

29 Βαγονέτο για 10 στρογγυλά μαξιλαράκια τεμάχια 6

30 Μαξιλαράκι στρογγυλό δίχρωμο τεμάχια 60

31 Εταζιέρες τοίχου Α τεμάχια 6

32 Εταζιέρες τοίχου Β τεμάχια 1

33 Κλειδοθήκη τεμάχια 1

34 Παιχνιδοθήκη με 12 μεσαία κουτιά τεμάχια 5

35 Δοχείο ανακύκλωσης με καπάκι για χαρτιά τεμάχια 2

36 Κάδος απορριμμάτων 5lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 15

37 Κάδος γραφείου μεταλλικός ανοικτός τεμάχια 10

38 Κάδος απορριμμάτων 10lt pacific τεμάχια 4

39 Κάδος απορριμμάτων 20lt inox mat με πεντάλ τεμάχια 2

40 Κάδος απορριμμάτων 50lt pacific  τεμάχια 2

41 Καλάθι άπλυτων 60lt τεμάχια 2

42 Κάδος απορριμάτων 70lt με πεντάλ τεμάχια 2

43 Συσκευή χειροπετσέτας inox τεμάχια 10
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44 Αυτοκόλλητα τοίχου (δένδρο πουά) τεμάχια 2

45 Ανατομικό καθικάκι ιπποποταμάκι (γιο γιο) τεμάχια 15

46 Μαγνητάκια στρογγυλά (40 τεμαχίων) σετ 3

47 Παιχνιδόκουτο με καπάκι  τεμάχια 15

48  Ρόδες για παιχνιδόκουτο απλές (Σετ 4 τεμάχιων) σετ 15

49 Καναπεδάκι τριθέσιο παιδικό τεμάχιο 3

50 Καναπεδάκι διθέσιο παιδικό τεμάχιο 3

Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

                               
ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1 Μικρό μανάβικο τεμάχια 1

2 Κουζινάκι  τεμάχια 2

3 Σετ κουζινάκι με φυσικό χρώμα ξύλου τεμάχια 2

4 Πάγκος Μαραγκού 1 τεμάχια 3

5 Πάγκος Μαραγκού 2 τεμάχια 2

6 Καφασάκι Ξύλινο τεμάχια 12

7 Τρόλεϊ Πολλαπλών Χρήσεων τεμάχια 2

8 Κούκλες κουκλοθέατρου (σετ 6 και 8 τεμαχίων) σετ 2

9
Γαντόκουκλες επαγγελμάτων (διάφορες σετ 8 και 10 
τεμαχίων) σετ 4

10 Πλαστικά φρούτα(σετ 22 τεμαχίων) σετ 11

11 Πλαστικά λαχανικά (σετ 28 τεμαχίων) σετ 11

12 Ξύλινη εργαλειοθήκη με εργαλεία τεμάχια 5

13 Σετ ξύλινων κύβων ήχου  τεμάχια 6

12 Κουζινάκι βρεφών τεμάχια 1

15 Κουκλοθέατρο τεμάχια 2

16 Βαλίτσα κομμώτριας τεμάχια 5

17 Πίνακες προγραφής σε κουτί τεμάχια 2

18 Μαγνητική Πυραμίδα τροφίμων τεμάχια 4

19 Τρόλεϊ γιατρού με εξαρτήματα τεμάχια 5

20 Κουζινικά 100 τεμαχίων τεμάχια 5

21 Ζωάκια 30 τεμαχίων  σε κουτί τεμάχια 5

22 Οικοδομικό υλικό τεμάχια 2

23 Κουκλόσπιτο φορητό με επίπλωση τεμάχια 2

24 Τουβλάκια σε πλαστική σακούλα τεμάχια 5

25
Κουτί αποθήκευσης και χαλάκι κυκλοφοριακής 
αγωγής τεμάχια 5

26 Κουβάς με 30 οχήματα τεμάχια 5

27 Σετ συμπλήρωσης σκίτσου τεμάχια 5

28 Σφηνώματα γεωμετρικά σχήματα τεμάχια 2

29 Σετ προγραφής φύλλων τεμάχια 1

30 Κορνίζα με δεσίματα mondessori set 1

31 Ο πρώτος μου αργαλειός επίτραπέζιος τεμάχια 4

32 Επιτοίχιοι πίνακες προγραφής τεμάχια 2

33 Επιτοίχιος μαγνητικός πίνακας τεμάχια 2

34 Καρότσι σούπερ μάρκετ ξύλινο τεμάχια 10

35 Παιχνίδι με γρανάζια τεμάχια 2
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36 Βαγονέτο συντονισμού τεμάχια 1

37 Συντονισμός με σωλήνες και μπάλες τεμάχια 1

38 Παιχνίδι  τοίχου (Ζέβρα) τεμάχια 2

39 Βάση ταξινόμησης σχημάτων και χρωμάτων τεμάχια 1

40
Βάση ταξινόμησης γεωμετρικών σχημάτων με 
καρφάκια τεμάχια 1

41 Παιχνίδι τοίχου αριθμητήριο βατραχάκι τεμάχια 2

42 Μαγαζάκι τεμάχια 2

43 Παντοπωλείο τρόλεϊ τεμάχια 2

44 Πίνακας μουσικών οργάνων τεμάχια 5

Καθαρή Αξία  

                                          ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

                                                                                                  

ΟΜΑΔΑ  3:   ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1 Γραφείο 1400 τεμάχια 2

2 Γραφείο 1600 τεμάχια 1

3 Συρταριέρα με τρία συρτάρια τεμάχια 3

4 Βιβλιοθήκη ανοιχτή-κλειστή τεμάχια 2

5 Βιβλιοθήκη κλειστή (ντουλάπα) τεμάχια 2

6 Κάθισμα εργασίας τεμάχια 3

7 Κάθισμα επισκέπτη τεμάχια 6

Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 4:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1 Πλυντήριο τεμάχια 1

2 Στεγνωτήριο τεμάχια 1

3 Εστία διπλή με 3 ζώνες μαγειρέματος τεμάχια 1

4 Στίφτης ηλεκτρικός τεμάχια 2

5 Μπλεντερ τεμάχια 3

6 Ζυγαριά ψηφιακή τεμάχια 2

7 Ψυγείο συντήρηση τεμάχια 1

8 Απορροφητήρας με φίλτρο άνθρακα τεμάχια 1

9 Τοστιέρα τεμάχια 2

10 Ράβδομπλέντερ  τεμάχια 2

11 Μπρίκι ηλεκτρικό τεμάχια 2

12 Πολυκόφτης (Μulti) τεμάχια 2

13 Κουζινομηχανή τεμάχια 1

14 Σύστημα σιδερώματος τεμάχια 1

15 Πρέσα σιδερώματος τεμάχια 1

16 Βραστήρας τεμάχια 2

17 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τεμάχια 2
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18 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα τεμάχια 2

19 Ηχείο φορητό τεμάχια 2

20 Καφετιέρα τεμάχια 1

21 Πολυκαφετιέρα τεμάχια 1

Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

       
ΟΜΑΔΑ 5:   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1

Ραφιέρα ανοξείδωτη επιδαπέδια ενδεικτικών 
διαστάσεων 55*70*130εκ.  με 4 ράφια για τα 
καλάθια πλυντηρίου πιάτων τεμάχια 1

2
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη  ενδεικτικών διαστάσεων 
85*70*85εκ.  με μια γούρνα 40*40*25 τεμάχια 1

3
Καταιωνιστήρας επιτραπέζιος με βρύση 1  οπής και 2 
παροχές ζεστού- κρύου νερού τεμάχια 1

4

Πλυντήριο πιάτων  ανοξείδωτο ενδεικτικών  
διαστάσεων πλυντηρίου 57*60*122εκ. , με καλάθι 
50*50 τεμάχια 1

5
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
160*70*85εκ. με μια γούρνα 50*50*30 τεμάχια 1

6
Λάντζα κλειστή ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων 
180*70*85εκ. με δύο γούρνες 40*40*25 τεμάχια 1

7

Ποτηριέρα ανοξείδωτη επιτοίχια ενδεικτικών 
διαστάσεων 180*40*70εκ.με ανοξείδωτες συρόμενες 
πόρτες και 2 ράφια τεμάχια 1

8
Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*85εκ.  με συρόμενες πόρτες  τεμάχια 1

9

Ποτηριέρα επιτοίχια ανοξείδωτη ενδεικτικών 
διαστάσεων 110*32*70 εκ. με κρυστάλλινες 
συρόμενες πόρτες, με 2 ράφια τεμάχια 1

10
Εστία ηλεκτρική επιτραπέζια ενδεικτικών διαστάσεων 
79*86*29εκ.  με 4 εστίες 30*30εκ. τεμάχια 1

11
Ανοξείδωτη βάση (ερμάριο) εστιών ενδεικτικών 
διαστάσεων 80*61*57εκ. τεμάχια 1

12
Συρταριέρα ανοξείδωτη ενδεικτικών διαστάσεων  
60*70*87εκ. με 3 συρτάρια τεμάχια 1

13

Ηλεκτρικός φούρνος κυκλοθερμικός με ψεκασμό 
νερού, ανοξείδωτος, ενδεικτικών διαστάσεων 
95*85*95εκ. τεμάχια 1

14
Βάση φούρνου ανοξείδωτη με σχαριέρα 6 ταψιών, 
ενδεικτικών  διαστάσεων 100*85*80εκ. τεμάχια 1

15
Ανοξείδωτη χοάνη απορροφητήρα  με ανοξείδωτα 
φίλτρα, ενδεικτικών  διαστάσεων 250*90*50εκ. τεμάχια 1

16

Φυγοκεντρικός Απορρηφητήρας Μονής 
Αναρρόφησης σε ηχομονωμένο κιβώτιο 2Ηp, στόμιο 
Φ300mm, ενδεικτικών διαστάσεων 100*100*100εκ., 
230V.  τεμάχια 1

17 Σωληνώσεις και τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού τεμάχια 1

18
Καρότσι ΙΝΟΧ 3 ραφιών ενδεικτικών διαστάσεων 
100*50*90εκ. με 4 ρόδες Φ100mm και φρένο  τεμάχια 1

19

Ψυγείο  θάλαμος συντήρησης ανοξείδωτο, με 1 
πόρτα, χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1

20

Ερμάριο ανοξείδωτο ενδεικτικών διαστάσεων 
110*70*195εκ.  με 3 συρτάρια, αμπάρι και ποτηριέρα 
(Ερμάριο σερβιτόρου) τεμάχια 1

21
Ερμάριο ανοξείδωτο με συρόμενες πόρτες  
ενδεικτικών διαστάσεων 130*70*85εκ. τεμάχια 2

22
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
152*46*180εκ.  Με 4 ράφια τεμάχια 1
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23
Ράφια ανοξείδωτα  ενδεικτικών διαστάσεων 
122*46*180εκ. με 4 ράφια τεμάχια 1

24

Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης ανοξείδωτο, με 1 πόρτα,  
χωρητικότητας 580lt, ενδεικτικών διαστάσεων 
70*70*218εκ. τεμάχια 1

Καθαρή Αξία  
ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

 

ΟΜΑΔΑ 6:  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ � ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ � ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1 Συσκευή φαξ τεμάχια 1

2
Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο  Α3, Α4, 
Δικτυακός Εκτυπωτής τεμάχια 1

3 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με Οθονη τεμάχια 3

4 Φορητός υπολογιστής τεμάχια 2

5 Εκτυπωτής μονόχρωμος Α4 Laser τεμάχια 2

6 Εκτυπωτής έγχρωμος Α3 inkjet τεμάχια 1

7 Προβολέας δεδομένων (projector) τεμάχια 1

8 Ηχεία για video προβολή τεμάχια 2

9 Οθόνη προβολής τεμάχια 1

Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 7:   ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

1 Ρόλλερ σκίασης τεμάχια 62

2 Ρόλλερ συσκότισης  τεμάχια 30

Καθαρή Αξία  

     ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία  με ΦΠΑ

Γ) Αντικείμενο της σύμβασης 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια – τοποθέτηση – θέση σε λειτουργία –  και παράδοση προς 
χρήση του  εξοπλισμού  που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Σχ. 
Πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων. 
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους 
σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης και θα ελεγχθούν από την  επιτροπή 
παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα.

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι 113.885,82€ με το Φ.Π.Α και η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από 
το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ “ΚΡΗΤΗ”2014-2020).

Δ) Διάρκεια σύμβασης - Παράταση
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της 
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων) και κατόπιν 
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σχετικού αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως αναφέρεται στο σώμα της 
διακήρυξης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ε) Παράδοση ειδών:
Ο προμηθευτής στον όποιο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια στις εγκαταστάσεις του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων  
ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης  σε ημέρες και ώρες που θα 
καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή.

Η παράδοση των υλικών της κάθε ομάδας θα γίνεται όπως ορίζεται ανά είδος με βάση το Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και μέσα στον καθορισμένο από την παρούσα  
σύμβαση χρόνο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΣΤ) Παραλαβή ειδών:
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής η οποία αποφασίζει 
για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  και 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών η επιτροπή έχει 
τη δυνατότητα να διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.

Σε περίπτωση ομόφωνης ή κατά πλειοψηφίας απόρριψη, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα 
είδη  παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.

Τα απορριφθέντα είδη ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που 
θα του ορίζεται, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών από την ελεύθερη 
αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη  βαρύνει τον προμηθευτή.

Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου του, 
ενηλίκου και εγγράμματου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον Δήμο και ο οποίος θα 
υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά απορρίψεως καθώς και τα σχετικά 
πρωτόκολλα δειγματοληψιών. Σε περίπτωση που αρνηθεί ο προμηθευτής να υπογράψει πρέπει να γίνει 
ρητώς μνεία της αρνήσεως  του αυτής.

Ζ) Πληρωμή αναδόχου:
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των  υπό προμήθεια υλικών κάθε ομάδας.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  

      -τιμολόγιο του αφετέρου συμβαλλομένου,

      -πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,

      -δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθούν τα είδη,

      -βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,

      -βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και 

      -βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή

Η αξία  των ειδών που παραλαμβάνονται καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του τιμολογίου και όλων των σχετικών  δικαιολογητικών

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής 
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νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Η) Κρατήσεις:
 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και επαναληπτικής και τα έξοδα 
μεταφοράς  για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.

Ο προμηθευτής βαρύνεται  με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και 
δεν είναι δυνατόν να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον 
καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας  επί του καθαρού ποσού.

Θ) Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη  της προμήθειας βαρύνει την με Κ.Α. : 60.7133.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Χανίων.

Η σύμβαση περιλαμβάνει το Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ 
Νεροκούρου Δήμου Χανίων» της Πράξης: «Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου 
Χανίων», συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του 
ΠΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (Άξονας προτεραιότητας 3- Ενίσχυση  της  εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής 
στην Κρήτη (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2016ΕΠ00210019) με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
2146/26-5-2016 (ΑΔΑ.: ΩΜΞΚ7ΛΚ-ΖΑΚ) και την Τροποποίηση της Πράξης με αρ. πρωτ. 3573/11-7-2017 
(ΑΔΑ: ΩΘΟΓ7ΛΚ-ΖΑΡ)  της Περιφέρειας Κρήτης  και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5000564. 

Ι)  Υποχρεώσεις αναδόχου:
Ο προμηθευτής στον όποιο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια στις εγκαταστάσεις του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων  
ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης  σε ημέρες και ώρες που θα 
καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια 
ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς 
προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης 
είναι ορισμένη και τακτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο  προμηθευτής   οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας, να 
εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών.
Στις υποχρεώσεις των αναδόχων της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 H κατάλληλη συσκευασία και αποστολή - μεταφορά (περιλαμβάνεται επίσης η απαραίτητη κατά το 
νόμο ασφάλεια μεταφοράς) του Εξοπλισμού και εκφόρτωση – προσωρινή αποθήκευση αυτού στον τόπο 
παράδοσης.
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 Η αποκιβωτίωση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού στους χώρους του κτιρίου του Νέου 
Βρεφονηπιακού Σταθμού εφόσον αυτός αποτελεί τον χώρο παράδοσης, συναρμολόγηση (όπου απαιτείται), 
και η εγκατάσταση – σύνδεση αυτού με ηλεκτρικά / μηχανολογικά δίκτυα (όπου απαιτείται).

 Η απομάκρυνση και ο καθαρισμός του κτιρίου από όλα τα υλικά συσκευασίας του Εξοπλισμού 
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις).

 Η θέση σε λειτουργία (έναρξη λειτουργίας - start up) του Εξοπλισμού, συμπεριλαμβάνονται μικρουλικά – 
αναλώσιμα εάν απαιτηθούν και οι πλήρεις δοκιμές (συμπλήρωση σχετικών πρωτοκόλλων όπου 
απαιτείται).

 Η άμεση διόρθωση και αποκατάσταση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που τυχόν εμφανιστούν 
στην χρήση και λειτουργία του Εξοπλισμού.

 Η αντικατάσταση του εξοπλισμού που αποδεδειγμένα θα εμφανίσει σημαντικές ατέλειες ή σοβαρά 
τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα κατά την διάρκεια λειτουργίας του και εντός του προβλεπομένου 
χρονικού διαστήματος της εγγύησής του. 

 Η εκπαίδευση και η επίδειξη λειτουργίας και χρήσης του Εξοπλισμού (όπου απαιτείται)στους 
υπευθύνους του Εργοδότη (τεχνικό προσωπικό, παιδαγωγούς κλπ).

 Η παροχή και παράδοση όλων των Τεχνικών εγχειριδίων στα Ελληνικά (εγχειρίδιο χρήσης / 
λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση στα όσα περιλαμβάνουν τεχνικές 
πληροφορίες - οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία, κλπ. 

 Η «εγγύηση αγοράς και καλής λειτουργίας» του προσφερόμενου Εξοπλισμού και εργασιών ευθύνης 
του Αναδόχου που θα διαρκεί για χρονικό διάστημα από ενός (1) έτους έως πέντε (5) έτη ανάλογα τα 
είδη από την ημερομηνία παράδοσης του Εξοπλισμού της Εργολαβίας σε χρήση ή σε λειτουργία (όπου 
απαιτείται), εκτός εάν ορίζεται μεγαλύτερη στις τεχνικές προδιαγραφές του επιμέρους εξοπλισμού ή εάν 
προβλέπεται μεγαλύτερη από το εργοστάσιο κατασκευής ακόμη και εάν αναγράφεται μικρότερη στο 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

ΙΑ) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) 'Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται 
κατά την διάρκεια των εργασιών μεταφοράς του είδους στους χώρους εγκατάστασης, βαρύνεται 
αποκλειστικά ο προμηθευτής. Επίσης, τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα 
μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων, καθώς και το 
απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των 
παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΙΒ) Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο  Δήμος Χανίων παρακρατάει την αριθμ. ………… εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ……………………………..… κατάστημα …………………………….…. ποσού ευρώ 
……….……..….€ η οποία θα επιστραφεί στην αφετέρου συμβαλλόμενη  μετά την ολοκλήρωση της 
προμήθειας.

ΙΓ) Τροποποίηση σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

ΙΔ) Καταγγελία σύμβασης
Ο Δήμος Χανίων μπορεί με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της  αζημίως δι’ αυτόν.

ΙΕ) Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων, σύμφωνα με το 
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 
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ΙΣΤ) Ισχύουσα νομοθεσία
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αρ. ……………………………….. διακήρυξης διαγωνισμού  και οι 
σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 οι διατάξεις του Ν 2286/95, του ν.4412/2016  και του ν.3463/2006 .

ΙΖ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) 
όμοια ισόκυρα αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων 
και το τέταρτο παρέλαβε ο αφετέρου συμβαλλόμενος.                                                        

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ 

    Δήμαρχος Χανίων                                                    Νόμιμος Εκπρόσωπος  Οικον. Φορέα
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ]                                                                                                                                                             
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6318]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29/ ΧΑΝΙΑ/73100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2821341760-1]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [g-promitheies@chania.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.chania.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΟΥΜΠΕ 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ]
– CPV: 39100000-3,  37520000-9,  39130000-2,  39710000-2,  39314000-6,  30000000-9,
             30121200-5,  19244000-8 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[   ] Ναι     [   ] Όχι     [   ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [   ] Ναι     [   ] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [    ] Ναι      [     ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςv;

[  ] Ναι    [   ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 δωροδοκίαviii,ix·
 απάτηx·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας⁹·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiii το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[    ] Ναι              [    ] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxviii:

[……]





Σελίδα 155 από 163

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[    ] Ναι         [   ] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [  ] Ναι   [  ] Όχι 
-[  ] Ναι    [  ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [  ] Ναι     [  ] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [  ] Ναι    [  ] Όχι 
-[  ] Ναι      [  ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxi

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

  [    ] Ναι         [    ] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxii;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[     ] Ναι         [    ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiii :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxiv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[    ] Ναι         [    ] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[   ] Ναι      [   ] Όχι

[.......................]
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[   ] Ναι    [  ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
[  ] Ναι      [  ] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 
[   ] Ναι     [     ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[    ] Ναι     [    ] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[  ] Ναι     [   ] Όχι

[...................…]

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxviii κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[   ] Ναι        [   ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[   ] Ναι     [   ] Όχι
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxx το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο.

⁹⁹ Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 )

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
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καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii Πρβλ άρθρο 48.

xxviii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxx Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 
εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.   




