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Θέμα :  Προμήθεια  εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ.  Κρυονερίου στο Ο.Τ.
102», ομάδες Ε & Θ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι  σύμφωνα με την 370/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
την  298/2015  απόφαση  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ο  Δήμος  Διονύσου  θα  προχωρήσει,  με  τη
διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για το
σύνολο των ειδών των ομάδων:

 Ε: Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές
  Θ: Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες

του  διαγωνισμού  με  τίτλο  «Προμήθεια  εξοπλισμού  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  στη  Δ.Κ.
Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102». Η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια των ειδών των ανωτέρω
ομάδων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  10/2015 μελέτης  της  Δ/νσης  Τεχνικών
υπηρεσιών , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, (Παράρτημα Α). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ομάδων είναι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ομάδα Ε: Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές

α/α Είδος
Είδος

Μονάδας Ποσότητα
Τιμή μονάδας

(€) Δαπάνη (€)
Ε1 Πολυμίξερ - κουζινομηχανή τεμαχ. 1 800,00 800,00
Ε2 Λεμονοστίφτης επαγγελματικός τεμαχ. 1 130,00 130,00

Ε3 Ζυγαριά μπαταρίας (ή / και με 
μετασχηματιστή) τεμαχ. 2 120,00 240,00

Ε4 Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα σκόνης 
και νερού τεμαχ. 2 500,00 1.000,00

Ε5 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων-
ποτηριών τεμαχ. 1 2.000,00 2.000,00

Ε6 Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα τεμαχ. 1 2.500,00 2.500,00
Ε7 Ψυγείο τεμαχ. 1 800,00 800,00
Ε8 Απορροφητήρας τεμαχ. 1 400,00 400,00
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Σύνολο ομάδας Ε χωρίς ΦΠΑ : 7.870,00
Φ.Π.Α. 23% : 1.810,10

Σύνολο ομάδας Ε με Φ.Π.Α. : 9.680,10
Ομάδα Θ: Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες

Θ1 Στέγαστρα Κατ’
αποκοπή

1 7.000,00 7.000,00

Θ2 Μεταλλικές πέργκολες Κατ’
αποκοπή

1 10.500,00 10.500,00

Σύνολο ομάδας Θ χωρίς ΦΠΑ : 17.500,00
Φ.Π.Α. 23% : 4.025,00

Σύνολο ομάδας Θ με Φ.Π.Α. : 21.525,00

Ως  εκ  τούτου,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  καλούνται  για  την  κατάθεση  των
αναγκαίων δικαιολογητικών (παρουσιάζονται ακολούθως ), μέχρι της 18/04/2016 και ώρα
15:00μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1)  Εγγύηση   συμμετοχής   στο διαγωνισμό δεν απαιτείται  σύμφωνα με το άρθρο 157 του
Ν4281/2014 (ΦΕΚ 60 Α).

2)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με γνήσιο
υπογραφής  του  νομίμου  εκπροσώπου  στην  οποία  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του
διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα φέρει το γνήσιο της
υπογραφής) .

3)  Υπεύθυνη δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.1599/1986  (Α΄75)  με  γνήσιο
υπογραφής  του  νομίμου  εκπροσώπου  στην  οποία  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του
διαγωνισμού  και  να  δηλώνεται  :  ότι  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των
σχετικών με αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής περιγραφής, τους αποδέχεται και
υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχεται,
τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειμένου να αξιολογηθούν.

4)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με γνήσιο
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να να δηλώνεται ότι:
α. Δεν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση.
β. Δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. Δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
δ. Δεν έχει λυθεί η εταιρία ( μόνο για Α..Ε.)

5)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

6)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά περίπτωση Αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  πως  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις  και  τις
υποχρεώσεις  που  αφορούν  τις  εισφορές  σε  ασφαλιστικά  ταμεία  κύριας  και  επικουρικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7.) Για τις Α.Ε. πρακτικό του Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  αφορά  όλους  τους  απασχολούμενους  με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων
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των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για
ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει  στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014)

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

     ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΫΠ:

Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη 
Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

106.874,64 με ΦΠΑ 23%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   10/2015 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ.
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 102
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

     ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη 
Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να προμηθευτεί
όλο  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  για  τη  λειτουργία  του  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  που
κατασκευάστηκε  πρόσφατα  στη  Δ.Κ.  Κρυονερίου,  σε  οικόπεδο της  συμβολής  των οδών
Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102.

Το  έργο  είναι  ενταγμένο  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Αττική»  στον  άξονα
προτεραιότητας  «02-Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής»  και
χρηματοδοτήθηκε  εξολοκλήρου  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του
Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013. Πρόκειται για Βρεφονηπιακό Σταθμό δυναμικότητας 30 παιδιών
(νηπίων και βρεφών) με πρόβλεψη να μπορεί να φιλοξενήσει 55 νήπια και βρέφη, όταν και
εφόσον οι υποδομές της Δ.Κ. Κρυονερίου δεν ενισχυθούν στο μέλλον.

Το  σύνολο  του  εξοπλισμού  είναι  χωρισμένο  σε  ομάδες,  ώστε  η  καθεμία  να
περιλαμβάνει  παρόμοιας  κατηγορίας  υλικά.  Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  μπορούν  να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων
αυτής.

Συγκεκριμένα  τα  προς  προμήθεια  υλικά  θα  κατηγοριοποιηθούν  στις  παρακάτω
ομάδες:
α). Έπιπλα βρεφών και νηπίων.
β). Εποπτικό υλικό – Παιχνίδια εσωτερικού / εξωτερικού χώρου – Υπαίθριος εξοπλισμός.
γ). Κουρτίνες, μοκέτες, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη.
δ). Εξοπλισμός Κουζίνας / εστιάσεως και χώρων υγιεινής.
ε). Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές.
στ). Έπιπλα γραφείου και χώρων υποδοχής κοινού.
ζ). Μηχανές γραφείου – ηλεκτρονικές συσκευές.
η). Εξοπλισμός συστήματος συναγερμού.
θ). Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες.

Αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια υλικά για την κάθε ομάδα φαίνεται στις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
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Για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Το  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  οδηγίας

2004/18/ΕΚ  περί  συντονισμού  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία  2055/51/ΕΚ  της
Επιτροπής  και  την  οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 16/11/2005.

Ο Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το  προϋπολογιζόμενο  ποσό  της  προμήθειας  ανέρχεται  ενδεικτικά  στο  ποσό  των
86.868,00 € χωρίς ΦΠΑ και 106.847,64 € με Φ.Π.Α 23%.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
    / 05 / 2015

Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
    / 05 / 2015

Κουρουπάκη Αγγελική
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΡΟΣΙΑ,         / 05 / 2015

Η ΠΡΟ’Ι’ΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγγελίνα Άννα
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

     ΦΟΡΕΑΣ
:

Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη 
Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά
που πρέπει να διαθέτει  ο εξοπλισμός του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Όλα τα αντικείμενα
που τοποθετούνται σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά ένα
ασφαλές  και  ενδιαφέρον  περιβάλλον  και  να  έχουν  κατασκευαστεί  σύμφωνα  με  τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Όλα  τα  είδη  θα  παραδοθούν  στο  χώρο  του  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  και  θα
συναρμολογηθούν  ώστε  να  είναι  έτοιμα  προς  χρήση.  Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  θα
αναλάβει την εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμή για όσα από τα υλικά απαιτούν ανάλογες
εργασίες.  Επίσης  θα  αναλάβει  και  τις  προσαρμογές  που  τυχόν  θα  απαιτηθούν  στους
χώρους  τοποθέτησης  των  προϊόντων  ώστε  αυτά  να  είναι  απολύτως  λειτουργικά.  Οι
ανωτέρω  εργασίες  που  τυχόν  απαιτηθούν  θεωρείται  ότι  περιλαμβάνονται  στην  τιμή
προσφοράς του αντίστοιχου προϊόντος και ο προμηθευτής δε δικαιούται επιπλέον αμοιβή.

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, σύγχρονης
και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου και θα
πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

Ακολούθως αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών
ανά κατηγορία

Α). Έπιπλα βρεφών και νηπίων
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα
φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι
αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται
για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι
αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου
τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος
θα  γίνει  από  την  υπηρεσία.  Όλα  τα  έπιπλα  θα  έχουν  στρογγυλεμένες  γωνιές  για  την
αποφυγή ατυχημάτων και θα είναι βερνικωμένα όπου απαιτείται.

Α1). Καρεκλάκια βρεφικά ασφαλείας
Τα καρεκλάκια θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστή
οξιά) άριστης ποιότητας. Ο σκελετός τους θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του
ξύλου,  ενώ το  κάθισμα,  η  πλάτη και  ο  ενσωματωμένος  δίσκος  σερβιρίσματος  θα  είναι
χρωματισμένα.
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Το  καρεκλάκι  θα  έχει  ανατομικό  κάθισμα  και  πλάτη  και  όλα  τα  μέρη  του  θα  είναι
στρογγυλεμένα  για  να  είναι  ακίνδυνα  για  τα  βρέφη,  χωρίς  πρόκες,  καρφοβελόνες  ή
στοκαρίσματα.
Ο  δίσκος  σερβιρίσματος  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  συνθετικό  ξύλο  M.D.F.  με
επένδυση ξύλου (π.χ. οξιά).
Το καρεκλάκι θα φέρει ζώνη ασφαλείας και φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματά του.
Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον κατάλληλα
για βρέφη.
Οι  διαστάσεις  του  θα  είναι  περίπου:  εξωτερικές  35Χ45Χ60εκ.,  διαστάσεις  καθίσματος
30Χ25εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.

Α2). Καρεκλάκια προνηπιακά με μπρατσάκια
Τα καρεκλάκια θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστής
οξιάς) άριστης ποιότητας και θα είναι λουστραρισμένα με ζωηρά χρώματα. Το καθισματάκι
θα είναι κοίλο και ανατομικό και θα φέρει δύο μπρατσάκια από οξιά. Όλο το καρεκλάκι
είναι παντού στρογγυλεμένο χωρίς κόγχες, πρόκες ή καρφοβελόνες. Το καρεκλάκι θα φέρει
ελαστικά  πέλματα.  Τα χρώματα  και  τα  βερνίκια  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι  μη
τοξικά φιλικά προς το περιβάλλον.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου: διάσταση καθίσματος 0,25Χ0,30εκ., ύψος καθίσματος
0,24εκ. και ύψος πλάτης 0,55εκ.

Α3). Τραπεζάκια
Τραπεζάκια  παραλληλόγραμμα  με  σκελετό  κατασκευασμένο  από  μασίφ  ξύλο  (π.χ.
φουρνιστής οξιάς) άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα
πόδια  θα  έχουν  τετραγωνική  διατομή  και  το  καπάκι  θα  είναι  κατασκευασμένο  από
συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση ξύλου (π.χ. οξιάς) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.
Όλες οι άκρες θα είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών. Τα τραπεζάκια θα
φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματά τους. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον κατάλληλα για παιδιά.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 120Χ80Χ55εκ.

Α4). Κρεμάστρες παιδικών ρούχων
Κρεμάστρες παιδικών ρούχων κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση
ξύλου  (π.χ.  οξιάς).  Στην  κρεμάστρα  θα  είναι  χαραγμένα  σχέδια  για  παιδιά  και  η  όλη
κατασκευή θα είναι λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκια νερού μη
τοξικά,  φιλικά προς το περιβάλλον.  Τα κρεμαστάρια θα είναι  διπλά,  μεταλλικά μεγάλης
αντοχής.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 100Χ20εκ.

Α5). Αλαξιέρα βρεφών
Η αλαξιέρα θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση ξύλου (π.χ.
οξιάς). Θα περιλαμβάνει μεγάλα συρτάρια με ειδικό μηχανισμό κύλισης μεγάλης αντοχής.
Ενδεικτικός  αριθμός  συρταριών  για  τη  λειτουργικότητα  του  επίπλου  θα  είναι  τα  πέντε
συρτάρια. Στο πάνω μέρος του επίπλου θα υπάρχει πτυσσόμενος ανοιγόμενος χώρος όπου
θα χρησιμοποιείται για την αλλαγή των βρεφών. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει στρωματάκι με
επένδυση  από  αδιάβροχο  ύφασμα.  Όλες  οι  άκρες  θα  είναι  στρογγυλεμένες  για  την
ασφάλεια των παιδιών. Το σύνολο του επίπλου θα είναι χρωματισμένο με πολλά χρώματα.
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Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον κατάλληλα
για παιδιά.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 80Χ40Χ(100εκ. ύψος).

Α6). Κρεβάτια νηπίων με στρώμα
Κρεβάτι νηπίου κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστής οξιάς),
άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και
φιλικό  προς  το  περιβάλλον.  Η  βάση  του  κρεβατιού  αποτελείται  από ξύλινες  πήχες  για
αερισμό του στρώματος. Στις δύο πλευρές του θα φέρει προστατευτικές τραβέρσες. Όλες οι
άκρες θα είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 135Χ65Χ55εκ.
Το  στρώμα  του  κρεβατιού  θα  είναι  ημίσκληρο  ορθοπεδικό  με  ελατήρια  πυκνότητας
περίπου 100 ελατήρια / μ2. Το υλικό γεμίσματος θα είναι κοκκοφοίνικας και το κάλυμμα
του θα είναι 100% βαμβακερό. Θα περιλαμβάνονται εξαεριστήρες και θα έχει αδιάβροχη
επένδυση από τη μία πλευρά.

Α7). Ραντζάκια νηπίων πλαστικά
Το κρεβάτι θα έχει μεταλλικό σκελετό μεγάλης αντοχής που θα είναι βαμμένος με 
ηλεκτροστατική βαφή. Οι γωνίες του κρεβατιού καθώς και τα ποδαρικά του θα είναι από 
πρωτογενές πλαστικό και θα είναι όλα στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των παιδιών. Το 
κάλυμμα του ράντζου θα είναι από διάτρητο πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τα 
ραντζάκια θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται ακόμα και όταν είναι στρωμένα.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 140Χ60Χ15εκ.

Α8). Καρεκλάκια νηπίων
Τα καρεκλάκια θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστής
οξιάς) άριστης ποιότητας. Ο σκελετός τους θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα
του ξύλου,  ενώ το κάθισμα,  η  πλάτη θα είναι  χρωματισμένα σε  χρώματα επιλογής της
Υπηρεσίας.
Το  καρεκλάκι  θα  έχει  ανατομικό  κάθισμα  και  πλάτη  και  όλα  τα  μέρη  του  θα  είναι
στρογγυλεμένα  για  να  είναι  ακίνδυνα  για  τα  βρέφη,  χωρίς  πρόκες,  καρφοβελόνες  ή
στοκαρίσματα.
Τα καρεκλάκια θα φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματά τους.
Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον κατάλληλα
για παιδιά.
Οι  διαστάσεις  του  θα  είναι  περίπου:  εξωτερικές  30Χ35Χ60εκ.,  διαστάσεις  καθίσματος
30Χ25εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.

Α9). Έπιπλο υλικού νηπίων
Το έπιπλο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση ξύλου (π.χ.
οξιάς)  και θα περιλαμβάνει  τουλάχιστον 25 θέσεις  συρταριών. Ο σκελετός του θα είναι
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια θα είναι χρωματισμένα σε
διαφορετικούς συνδυασμούς. Τα συρτάρια θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν διακριτικό
σήμα για διαχωρισμό του συρταριού κάθε παιδιού. Όλες οι άκρες του επίπλου θα είναι
στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον κατάλληλα για παιδιά.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 150Χ40Χ(75εκ. ύψος).
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Α10). Βιβλιοθήκες νηπίων
Το έπιπλο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση ξύλου (π.χ.
οξιάς)  και  θα  περιλαμβάνει  ντουλάπια  και  ράφια.  Ο  σκελετός  του  θα  είναι
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα ντουλάπια θα είναι χρωματισμένα.
Όλες οι άκρες του επίπλου θα είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών. Τα
χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον κατάλληλα για
παιδιά.
Οι διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι περίπου 120Χ40Χ(180εκ. ύψος).

Β). Εποπτικό υλικό – Παιχνίδια εσωτερικού / εξωτερικού χώρου – Υπαίθριος εξοπλισμός
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των
παιχνιδιών. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με
ISO 9001. Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και
αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Ομοίως ενδεικτικές
είναι και οι αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά
αναλόγου τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή
χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. Όλα τα παιχνίδια θα έχουν στρογγυλεμένες γωνιές
για την αποφυγή ατυχημάτων.

Β1). Γωνία πολλαπλών χρήσεων
Η κατασκευή θα έχει τμήματα από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστής οξιάς) και τμήματα από
συνθετικό  ξύλο  M.D.F.  με  επένδυση  ξύλου  (π.χ.  οξιάς).  Στο  χώρο  του  παιχνιδιού  θα
υπάρχουν ραφάκια και πάγκος με γκισέ από διαφανές  plexi glass. Θα υπάρχει χώρος για
τοποθέτηση επιγραφών που θα συνοδεύουν το παιχνίδι και που θα αφορούν καθημερινές
δραστηριότητες που γνωρίζουν τα παιδιά.  Ενδεικτικά αναφέρεται η γωνία να μπορεί να
μετατραπεί  ως  ταχυδρομείο,  τράπεζα  κ.λ.π.  Όλες  οι  άκρες  της  κατασκευής  θα  είναι
στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών.
Οι διαστάσεις της γωνίας θα είναι περίπου 130Χ100Χ150εκ.

Β2). Γωνία κουκλόσπιτο
Η κατασκευή  θα  είναι  από  συνθετικό  ξύλο  M.D.F.  με  επένδυση  ξύλου  (π.χ.  οξιάς).  Θα
περιλαμβάνεται  πλήρης  εξοπλισμός  κουζίνας  με  μάτια  και  φούρνο,  απορροφητήρα,
νεροχύτη,  ψυγείο,  πλυντήριο,  διάφορα  ραφάκια  ώστε  να  προσομοιάζει  σε  μια  οικιακή
κουζίνα.  Όλες οι  άκρες της κατασκευής θα είναι  στρογγυλεμένες για την ασφάλεια  των
παιδιών. 
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 140Χ130Χ(130εκ. ύψος).

Β3). Κουκλοθέατρο
Η  κατασκευή  θα  είναι  από  συνθετικό  ξύλο  M.D.F.  με  επένδυση  ξύλου  (π.χ.  οξιάς),
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα είναι σπαστό σε τρία τμήματα και θα
περιλαμβάνονται πέντε κούκλες για το παιχνίδι επιλογής της υπηρεσίας.
Ενδεικτικές διαστάσεις: 100Χ50Χ140εκ.

Β4). Στρώματα νηπίων αφρώδη
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Τα στρώματα θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό και το κάλυμμά τους θα είναι
από ύφασμα καμπαρτίνα διαφόρων χρωμάτων. Το ύφασμα της επικάλυψης θα μπορεί να
αφαιρείται για καθαρισμό αφού θα διαθέτει μεγάλου μήκους φερμουάρ.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 120Χ60Χ10εκ.

Β5). Πίνακας ανακοινώσεων
Ο  πίνακας  ανακοινώσεων  και  εργασιών  των  παιδιών  θα  είναι  κατασκευασμένος  από
INSULITE πάχους ενός εκατοστού με επένδυση τσόχας μάλλινης. Εσωτερικά θα έχει ξύλινο
πλαίσιο  για  καλύτερη  εφαρμογή  της  τσόχας.  Κάθε  πίνακας  θα  έχει  δύο  μεταλλικούς
αναρτήρες στο επάνω μέρος και δύο στο κάτω. Η τσόχα θα είναι χρωματιστή σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 150Χ100εκ. 

Β6). Γωνία ιατρείου
Η κατασκευή θα έχει τμήματα από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστής οξιάς) και τμήματα από
συνθετικό  ξύλο  M.D.F.  με  επένδυση ξύλου  (π.χ.  οξιάς).  Θα περιλαμβάνει  τμήματα  που
αφορούν χώρο εξεταστήριου με παραβάν, τμήμα χώρου υποδοχής στο ιατρείο κλπ. Όλες οι
άκρες της κατασκευής θα είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών. Στο παιχνίδι
θα περιλαμβάνεται στολή ιατρού και νοσοκόμας.
Οι διαστάσεις της γωνίας θα είναι περίπου 80Χ80Χ140εκ.

Β7). Γωνία μουσικής
Μουσική  γωνιά  με  μουσικά  όργανα.  Η  κατασκευή  θα  είναι  από  μασίφ  ξύλο  (π.χ.
φουρνιστής οξιάς) με θέσεις για κρέμασμα των μουσικών οργάνων. Θα φέρει ράφια με
παραστάσεις για αποθήκευση των οργάνων. Τα μουσικά όργανα θα είναι κατασκευασμένα
από  πλαστικό  ανθεκτικό  με  ήχους  διαφόρων  μουσικών  οργάνων.  Θα  περιλαμβάνονται
περίπου  είκοσι  μουσικά  όργανα.  Όλα τα  υλικά και  χρώματα  θα  είναι  ακίνδυνα  και  μη
τοξικά.
Οι διαστάσεις της γωνίας θα είναι περίπου 80Χ75Χ15εκ.

Β8). Καθρέπτης ασφαλείας
Το πλαίσιο του καθρέπτη θα είναι από μασίφ ξύλο (π.χ. φουρνιστής οξιάς) στρογγυλεμένο
και λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη
τοξικά  και  φιλικά  προς  το  περιβάλλον  κατάλληλα  για  παιδιά.  Ο  καθρέπτης  θα  είναι
κατασκευασμένος από άθραυστο ακρυλικό υλικό απολύτου ασφαλείας για παιδιά.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 100Χ60εκ.

Β9). Μονοπάτια ισορροπίας
Τα  μονοπάτια  είναι  κατασκευασμένα  από  άθραυστο  πλαστικό  υλικό  με  ειδική
αντιολισθητική επιφάνεια στο πάνω μέρος στην επιφάνεια της βάδισης. Η όλη κατασκευή
θα είναι πλήρως στρογγυλεμένη σε τμήματα όπου το κάθε ένα θα έχει διαστάσεις περίπου
50Χ12Χ8εκ.
Το σύνολο του μονοπατιού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 ίσια και 10 καμπύλα τμήματα
που θα μπορούν κατάλληλα να συνδέονται  μεταξύ τους και  να δημιουργούν διαφόρων
σχημάτων διαδρομές.

Β10). Πλαστικά παιχνίδια δραστηριοτήτων
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Το σετ θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω πλαστικά παιχνίδια δραστηριοτήτων:
α. Σύνθεση διατάσεων περίπου 300Χ140Χ180εκ. όπου θα περιλαμβάνονται δύο τμήματα
πυργίσκων με φεγγίτες τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα και τούνελ. Στον
κάθε πυργίσκο θα υπάρχει σκαλίτσα ανάβασης και τσουλήθρα κατάβασης.
β. Σύνθεση διαστάσεων περίπου 130Χ210Χ150εκ. όπου θα περιλαμβάνεται ένας πυργίσκος
στις τέσσερις πλευρές του οποίου εναλλάξ θα υπάρχει σκαλίτσα ανάβασης και τσουλήθρα
κατάβασης.
γ. Μικρή πλαστική τσουλήθρα διαστάσεων περίπου 100Χ50Χ65εκ.
δ. Μεγάλη πλαστική τσουλήθρα διαστάσεων περίπου 250Χ80Χ140εκ.
Όλα τα παιχνίδια θα είναι πλήρως στρογγυλεμένα κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό
άθραυστο, αδιάβροχο, μη τοξικό, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και απολύτως ασφαλές
για τα παιδιά. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό
χώρο.

Β11).Βαγονέτο ψυχοκινητικής εξοπλισμένο
Ξύλινο βαγονέτο κατάλληλο για την αποθήκευση υλικών ψυχοκινητικής όπου στη βάση του
φέρει ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο (π.χ. φουρνιστής 
οξιάς).
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου 100Χ70Χ105εκ.
Θα είναι εξοπλισμένο με:
6 στεφάνια (2 των 45εκ.- 2 των 55 εκ. - 2 των 65 εκ), 6 ράβδους (3 των 35εκ. – 3 των 70εκ.),
8 τούβλα στήριξης, 4 τουβλάκια διαδρομών, 4 μπάρες ισορροπίας, 4 σακουλάκια 
ισορροπίας,
4 κώνους των 30εκ., 4 μπάλες ρυθμικής, 4 σχοινάκια, 4 κρίκους.

Β12). Τραμπάλα πλαστική ζωάκι.
Πλαστικό κουνιστό ζωάκι τραμπάλα όπου θα διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές, θέσεις
για τα πόδια, κάθισμα και καμπυλωτή επιφάνεια για ομαλό κούνημα. Η όλη κατασκευή θα
είναι  μεγάλης  αντοχής  χωρίς  μυτερές  γωνίες.  Το  πλαστικό  υλικό  θα  είναι  άθραυστο,
αδιάβροχο,  μη  τοξικό,  ανθεκτικό  στις  καιρικές  συνθήκες  και  απολύτως ασφαλές  για  τα
παιδιά.
Η επιλογή του ζώου θα γίνει  από την υπηρεσία όπως για παράδειγμα αλογάκι,  ψαράκι
κ.λ.π. 
Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του ίδιου ή και διαφορετικού ζώου.

Β13). Κάδος απορριμμάτων υπαίθριος
Ο επιστήλιος κάδος έχει συνολικές διαστάσεις: Ύψος 99 εκ. Χ 34 εκ.
Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη (stainless steel) λαμαρίνα πάχους 1 χιλ. περίπου.
Φέρει κυλινδρικό διάτρητο κάδο εξωτερικών διαστάσεων Ø 30 εκ.  και 47,5εκ. ύψος. Οι
εσωτερικές διαστάσεις του είναι Ø 30 εκ., με βάθος 45 εκ.
Στο άνω σημείο του φέρει περιφερειακό στρογγυλής μορφής χείλος Ø 12 χιλ. Ο κάδος φέρει
εν σειρά και εν παραλλήλω οπές Ø 11χιλ.
Ο κάδος στηρίζεται πλευρικά επί στύλου διαστάσεων : 10,5 εκ. Χ 5εκ. και ύψους 47,5 εκ.
Φέρει στη βάση του τετράγωνη βάση στήριξης 19 Χ 19εκ. πάχους 4 χιλ.  με  4 οπές για
στήριξη με ούπα. 
Όλα τα σημεία στήριξης των τμημάτων είναι ηλεκτροσυγκολλημένα. 
Η χωρητικότητα του κάδου είναι 32 λίτρα περίπου.
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Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη υφίστανται επεξεργασία για την
απολαδοποίησή  τους,  ακολουθεί  μία  επίστρωση  polyzinc (ψευδαργύρου)  και  έπειτα
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.
Όλες  οι  διαδικασίες  εργασιών  της  παραγωγής  για  την  επεξεργασία  πρώτων  υλών
διεξάγονται σύμφωνα με:
Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000 
Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004 

Β14). Παγκάκια κήπου
Το παγκάκι αποτελείται από τσιμεντένια, μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία.
Έχει συνολικές διαστάσεις : πλάτος 68 εκ., μήκος 180 εκ. και ύψος 73 εκ.
Στηρίζεται σε δύο πλευρικά στοιχεία από τσιμέντο έχει δεχτεί διαδικασία αμμοβολής. Το
τσιμέντο τοποθετείται σε καλούπια και η τελική του μορφή έχει  συνολικές  διαστάσεις  :
πλάτος 11,5 εκ., μήκος 68 εκ. και ύψος 73 εκ.
Η διάταξη των ξύλων καθίσματος – πλάτης γίνεται σε τρεις λάμες διατομής 40Χ8 και μήκους
90 εκ. Οι λάμες απέχουν από τα πλευρικά στοιχεία 11 εκ. και η απόσταση μεταξύ πρώτης
και δεύτερης είναι 60 εκ.
Η γωνία που σχηματίζουν οι  λάμες σύνδεσης ξύλων καθίσματος -  πλάτης είναι αμβλεία
ώστε να προσδίδει εργονομία στο παγκάκι.
Η  σύνδεση  των  ξύλων  καθίσματος  –  πλάτης  και  πλευρικών  τσιμεντένιων  στοιχείων
επιτυγχάνεται μέσω τριών ειδικών μεταλλικών ράβδων διατομής 33 χιλ. και μήκους 180 εκ.
Στα δύο άκρα της η κάθε ράβδος διαθέτει ηλεκτροσυγκολλημένο από ένα παξιμάδι 3/8. Οι
ράβδοι   διαπερνούν  τα  πλευρικά  τσιμεντένια  στοιχεία  και  στηρίζονται  σε  αυτά  με  τη
βοήθεια μεταλλικών ταπών πομπέ που φέρουν ηλεκτροσυγκολλημένη βίδα 3/8Χ35. Η βίδα
αυτή βιδώνεται στο παξιμάδι της ράβδου.
Τα  ξύλινα  μέρη  του  παγκακιού  αποτελούνται  από  έξι  (6)  στοιχεία  σύνθετης  ξυλείας
ορθογωνικής διατομής με στρογγυλεμένες ακμές 7,5Χ4 εκ. και μήκους 153 εκ. και δύο (2)
τεμάχια  (ένα  στην  κορυφή της  πλάτης  και  ένα  στη  βάση  του  καθίσματος)  ημικυκλικής
διατομής 7,5Χ3,5 εκ. και όμοιου μήκους 153 εκ.
Το πρώτο ξύλο της πλάτης βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 1 εκ. από το πλευρικό στοιχείο,
ενώ το πρώτο ξύλο του καθίσματος (εξωτερικό) βιδώνεται έτσι ώστε να εξέχει 2 εκ. από το
πλευρικό στοιχείο. Τα υπόλοιπα ξύλα είναι τοποθετημένα με διάκενο μεταξύ τους 3 εκ. Η
σύνδεση των ξύλων με τις λάμες γίνεται με τη βοήθεια βιδών 40Χ5. Το συνολικό βάρος του
παγκακιού είναι 140 – 150 κιλά περίπου.
Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη
με τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές
ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται.
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες,
σύνδεσμοι  κλπ)  είναι  κατασκευασμένα  από  μέταλλα  είτε  θερμογαλβανισμένα,  είτε
ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή
ανοξείδωτα (stainless steel).

Β15). Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για παιδικές χαρές
Το ελαστικό  δάπεδο ασφαλείας,  είναι  κατασκευασμένο  από μείγμα  πολυουρεθάνης  με
έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, φιλικό προς το περιβάλλον.  Η κάτω επιφάνεια  των
πλακιδίων  έχει  αυλακώσεις  για  το  πέρασμα  του  νερού.  Η  κυματοειδή  αυτή  μορφή
εξασφαλίζει  τη  σταθερή  πρόσφυση  τους  στο  προς  κάλυψη  δάπεδο.  Το  μέγεθος  των
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πλακιδίων είναι 50Χ50 εκ. πάχους 4 εκ. και το χρώμα τους θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.
Η  συναρμολόγησή  τους  γίνεται  με  πείρους  και  η  τοποθέτηση  με  χρήση  κόλλας
πολυουρεθάνης στο υφιστάμενο υπόστρωμα. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να
έχει  την  κατάλληλη  κλίση  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  απορροή  των  όμβριων  υδάτων.  Το
δάπεδο  έχει  μεγάλη  απορρόφηση  κραδασμών,  σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο
ΕΝ1177.
Η συνολική επιφάνεια τοποθέτησης θα είναι περίπου 50μ2.

Γ). Κουρτίνες, μοκέτες, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα
φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι
αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται
για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι
αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου
τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος
θα γίνει από την υπηρεσία.

Γ1). Σετ σεντονάκια βαμβακερά 100%
Σεντονάκια  βαμβακερά  100%  σε  σετ  πανωσέντονο  –  κατωσέντονο  -  μαξιλαροθήκη  σε
διαστάσεις περίπου 170Χ110εκ. και κατάλληλης διάστασης μαξιλαροθήκη. Τα χρώματα και
σχέδια θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.

Γ2). Σεντονάκια με λάστιχο για ράντζο
Σεντονάκια βαμβακερά 100% με λάστιχο στις τέσσερις γωνίες για στήριξη στα ραντζάκια. Τα
χρώματα και σχέδια θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. Θα προορίζονται για τα ραντζάκια
διαστάσεων 140Χ60Χ15εκ.

Γ3). Προσόψια μεγάλα βαμβακερά 100%
Προσόψια βαμβακερά 100% διαστάσεων περίπου 50Χ100εκ. Τα χρώματα και σχέδια θα
είναι επιλογής της υπηρεσίας.

Γ4). Προσόψια μικρά βαμβακερά 100%
Προσόψια  βαμβακερά  100% διαστάσεων  περίπου  35Χ50εκ.  Τα χρώματα  και  σχέδια  θα
είναι επιλογής της υπηρεσίας.

Γ5). Κουβέρτες πικέ
Οι  κουβέρτες  πικέ  θα  είναι  100%  βαμβακερές  με  διαστάσεις  περίπου  160Χ120εκ.  Τα
χρώματα και σχέδια θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.
Γ6). Κουβέρτες ακρυλικές
Οι  κουβέρτες  θα  είναι  διπλής  όψης  ακρυλικές  με  διαστάσεις  περίπου  160Χ110εκ.  Τα
χρώματα και σχέδια θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.

Γ7). Κουβέρτες ολόμαλλες
Οι κουβέρτες θα είναι 100% μάλλινες με διαστάσεις περίπου 130Χ110εκ. Τα χρώματα και
σχέδια θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.
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Γ8). Μοκέτες
Μοκέτες επαγγελματικού τύπου με οικολογικό υπόστρωμα και πέλος τύπου μπούκλα. Θα
είναι αντιστατικές και θα φέρουν παιδικές διακοσμήσεις για τους παιδικούς χώρους, ενώ
για τους. χώρους των μεγάλων θα έχουν αντίστοιχα σχέδια. Τα χρώματα και σχέδια θα είναι
επιλογής της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις των κομματιών που θα τοποθετηθούν σε κάθε χώρο
θα ορισθεί από την υπηρεσία. Συνολικά η επιφάνεια που θα στρωθεί με μοκέτα θα είναι
περίπου 180μ2

Γ9). Κουρτίνες τύπου   Roller     Blinds
Στα παράθυρα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα τοποθετηθεί μηχανισμός roller
με  ύφασμα  (black  out)  που  θα  επιτρέπει  την  συσκότιση  του  χώρου.  Ο  μηχανισμός  θα
τοποθετηθεί στην κορυφή του παραθύρου. Ο τύπος είναι, μηχανισμός ROLLER BLINDS με
ανθεκτικά εξαρτήματα στήριξης και λειτουργίας,  κύλινδρο Ø 32, μηχανισμό αλυσίδας με
μεταλλική αλυσίδα (νίκελ). Το ύφασμα BLACK OUT 100% συσκότισης, θα έχει σύσταση 50%
Polyester  &  50%  Acrylic  Resin,  βάρους  275gr/m2 και  πάχους  0,30mm.  Η
θερμοαποροφητικότητα θα είναι  32%.  Το χρώμα του υφάσματος  θα είναι  επιλογής της
υπηρεσίας. Το ύφασμα black out θα τρέχει σε όλο το μήκος του παραθύρου.
Συνολικά, η επιφάνεια που θα τοποθετηθούν τα Roller Blinds είναι περίπου 140 μ2.

Δ). Εξοπλισμός κουζίνας / εστιάσεως και χώρων υγιεινής
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα
φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι
αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται
για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι
αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου
τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος
θα γίνει από την υπηρεσία.

Δ1). Σετ κατσαρόλες
Σετ από κατσαρόλες INOX σε πάχος 1,2 mm και με πάτο sandwich. Το σετ θα περιλαμβάνει
οκτώ (8)  κατσαρόλες με  τα καπάκια τους με τις  ακόλουθες διαστάσεις:  1ΧΦ50,  1ΧΦ45,
2ΧΦ36, 2ΧΦ28, 2ΧΦ24.

Δ2). Σετ σουρωτήρια κωνικά
Σετ από σουρωτήρια κωνικά με βάση INOX σε πάχος 1mm. To σετ θα περιλαμβάνει τέσσερα
(4) σουρωτήρια με τις ακόλουθες διαστάσεις: 1ΧΦ50, 1ΧΦ40, 1ΧΦ32, 1ΧΦ28.

Δ3). Σετ από πιρούνια – κουτάλια - μαχαίρια φαγητού
Σετ από δώδεκα (12) πιρούνια φαγητού, δώδεκα (12) κουτάλια φαγητού και δώδεκα (12)
μαχαίρια φαγητού.

Δ4). Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι
Κύπελλο νερού  μελαμίνης  με  χεράκι  διάστασης  ενδεικτικής  Φ85Χ83.  Το  υλικό  θα είναι
άθραυστο απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα.  Τα
κύπελλα δεν θα χαράζουν, δεν θα έχουν πόρους και θα είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε
πλυντήριο πιάτων. Τα χρώματα που θα είναι επιλογής της υπηρεσίας θα είναι αναλλοίωτα.
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Δ5). Μπολάκια σούπας μελαμίνης
Μπολάκια  σούπας  από  μελαμίνη  ενδεικτικών  διαστάσεων  Φ180Χ45.  Το  υλικό  θα  είναι
άθραυστο απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα.  Τα
μπωλ δεν  θα χαράζουν,  δεν  θα έχουν  πόρους  και  θα  είναι  κατάλληλα για  πλύσιμο  σε
πλυντήριο πιάτων. Τα χρώματα που θα είναι επιλογής της υπηρεσίας θα είναι αναλλοίωτα.

Δ6). Πιάτα βαθιά μελαμίνης
Πιάτα βαθιά από μελαμίνη ενδεικτικών διαστάσεων Φ210.  Το υλικό θα είναι άθραυστο
απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Τα πιάτα δεν θα
χαράζουν, δεν θα έχουν πόρους και θα είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Τα χρώματα που θα είναι επιλογής της υπηρεσίας θα είναι αναλλοίωτα.

Δ7). Σετ ποτήρια νερού γυάλινα
Σετ από δώδεκα (12) ποτήρια νερού γυάλινα.

Δ8). Σετ κανάτες   INOX
Σετ από τρείς (3) κανάτες νερού INOX χωρητικότητας περίπου 1,5 λίτρα, με καπάκι.

Δ9). Σετ σχάρες ψωμιού
Σετ από δύο (2) σχάρες ψωμιού ενδεικτικών διαστάσεων 45Χ28εκ.

Δ10). Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού
Ψωμιέρα επιτραπέζια από υλικό μπαμπού ενδεικτικής διάστασης Φ22.

Δ11). Σετ πλάκας κοπής λαχανικών
Σετ  από  δύο  (2)  πλάκες  κοπής  λαχανικών  από  πολυαιθυλένιο  ενδεικτικών  διαστάσεων
30Χ50Χ2εκ.

Δ12). Σετ δίσκων σερβιρίσματος αντιολισθητικοί
Σετ  από  τέσσερις  (4)  δίσκους  σερβιρίσματος  με  αντιολισθητική  επίστρωση  διαστάσεων
περίπου 60Χ40εκ.

Δ13). Σετ σαλατιέρες ανοξείδωτες
Σετ από τέσσερις (4) σαλατιέρες ανοξείδωτες διαστάσεων περίπου Φ30εκ.

Δ14). Σετ ταψιών
Σετ από τέσσερα (4) ταψιά φούρνου ανοξείδωτα 18/10 με καπάκι. Οι διαστάσεις θα είναι 
περίπου
50Χ40, 60Χ45, 40Χ30, 35Χ25 εκ. με βάθος 8 cm.

Δ15). Σετ μαχαίρια κουζίνας
Σετ  από εφτά  (7)  μαχαίρια  κουζίνας  διαφόρων  διαστάσεων  ανοξείδωτα  με  εργονομική
λαβή.

Δ16). Σετ από σπάτουλες και κουτάλες   INOX
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Σετ  από  σπάτουλες  και  κουτάλες  ΙΝΟΧ των  εφτά  (7)  τεμαχίων  από  ανοξείδωτο  ατσάλι
18/10. Το σετ αποτελείται από: κουτάλα της σούπας, κουτάλα τρυπητή, σπάτουλα τρυπητή,
σπάτουλα κανονική, κουτάλι σάλτσας, πηρούνα, κουτάλι σερβιρίσματος.

Δ17). Σετ από κουτάλια ανοξείδωτα μικρά και μεσαίου μεγέθους για παιδιά
Σετ από κουτάλια ανοξείδωτα μικρά και μεσαίου μεγέθους για παιδιά. Το σετ περιλαμβάνει
100 κουτάλια μεσαία και 100 κουτάλια μικρά.

Δ18). Σετ λεκάνες κουζίνας   INOX
Σετ από τέσσερις (4) λεκάνες κουζίνας INOX διάστασης περίπου Φ30εκ.

Δ19). Σετ πιατέλες   INOX
Σετ από έξι (6) πιατέλες INOX διαφόρων διαστάσεων. Ενδεικτικό σχήμα οβάλ με διαστάσεις
30εκ., 40εκ., 50εκ., 60εκ. Η επιλογή σχήματος και συνδυασμού διαστάσεων θα γίνεται από
την υπηρεσία.

Δ20). Σετ μπρίκια καφέ   INOX   διαφόρων διαστάσεων
Το σετ περιλαμβάνει τρία (3) μπρίκια καφέ INOX (μικρό, μεσαίο, μεγάλο).

Δ21). Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες   INOX
Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX διαστάσεων περίπου 8Χ60εκ.

Δ22). Σετ από θήκες για χαρτοπετσέτες   INOX
Σετ από τέσσερις (4) θήκες για χαρτοπετσέτες INOX

Δ23). Στεγνωτήρας πιάτων ανοξείδωτος
Στεγνωτήρας πιάτων ανοξείδωτος για πιάτα και ποτήρια. Ο στεγνωτήρας θα είναι διπλός
δύο  επιπέδων.  Στο  επάνω  επίπεδο  θα  έχει  θέσεις  για  στέγνωμα  πιάτων  και  στο  κάτω
επίπεδο θα έχει  θέσεις  για  στέγνωμα ποτηριών.  Θα περιλαμβάνεται  καλάθι  -  θήκη για
στέγνωμα των μαχαιροπίρουνων και ανοξείδωτο δίσκο περισυλλογής νερών. Ενδεικτικές
διαστάσεις 45Χ30Χ25εκ.

Δ24). Σετ αποθήκευσης τροφίμων
Σετ αποθήκευσης διαφόρων τροφίμων καθημερινής χρήσης στην κουζίνα. Περιλαμβάνεται
ένα (1) δοχείο για καφέ  INOX χωρητικότητας 500γραμ.,  ένα (1) δοχείο για ζάχαρη  INOX
χωρητικότητας 500γραμ.
Επίσης  περιλαμβάνεται  ένα  (1)  δοχείο  για  αλάτι  και  ένα  (1)  δοχείο  για  πιπέρι  από
άθραυστο ακρυλικό υλικό και ανοξείδωτο καπάκι χωρητικότητας περίπου 50ml το καθένα.
Τέλος  περιλαμβάνονται  τέσσερα  (4)  άθραυστα  ακρυλικά  δοχεία  διαστάσεων  περίπου
Φ10Χ10εκ. για αποθήκευση ρίγανης – κανέλλας κ.λ.π.

Δ25). Σετ από σκάλες αλουμινίου
Σετ  από δύο (2)  σκάλες αλουμινίου ενισχυμένες  με αντιολισθητικά πέλματα και  ιμάντα
ασφαλείας. Η κάθε σκάλα θα είναι τύπου «λ» με φάρδος σκαλοπατιού τουλάχιστον 8εκ. Θα
περιλαμβάνεται μία σκάλα με 3+1 σκαλοπάτια και μία με 6+1 σκαλοπάτια.

Δ26). Σετ καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό πλαστικό με πρέσα και ρόδες
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Σετ  από  δύο  (2)  καρότσια  σφουγγαρίσματος  με  δύο  πλαστικούς  κουβάδες  το  καθένα
χωρητικότητας 30 λίτρα περίπου ο καθένας. Ο σκελετός του καροτσιού είναι μεταλλικός
χρωμιωμένος και περιλαμβάνεται πρέσα στυψίματος και ρόδες με φρένο.

Δ27). Σετ από σκούπες, μάπες, παρκετέζες
Σετ από μία (1) σκούπα 40εκ, μία (1) σκούπα 60εκ., μία (1) παρκετέζα 60Χ15εκ. και μία (1)
σφουγγαρίστρα  μεγάλη  επαγγελματική.  Για  το  κάθε  είδος  θα  περιλαμβάνεται  κοντάρι
αλουμινίου περίπου 140εκ.

Δ28). Δοχεία απορριμμάτων τουαλέτας
Κάδος απορριμμάτων τουαλέτας με πεντάλ χωρητικότητας 7,50 λίτρα INOX

Δ29). Δοχεία απορριμμάτων πλαστικά με περιστρεφόμενο καπάκι
Κάδος  απορριμμάτων  πλαστικός  με  περιστρεφόμενο  καπάκι  χωρητικότητας  περίπου  40
λίτρα.
Η διάσταση του δοχείου θα είναι περίπου 65Χ40Χ35εκ.

Δ30). Σετ βούρτσες τουαλέτας   INOX   (πιγκάλ)
Το σετ περιλαμβάνει δέκα (10) βούρτσες τουαλέτας (πιγκάλ) από ΙΝΟΧ

Δ31) Σετ εργαλείου καθαρισμού τζαμιών
Το σετ  περιλαμβάνει  τέσσερα  (4)  εργαλεία  καθαρισμού  τζαμιών.  Το  εργαλείο  έχει  δύο
πλευρές όπου στη μία πλευρά υπάρχει σφουγγάρι ή άλλο κατάλληλο υλικό για το πλύσιμο
των τζαμιών.  Στην  άλλη  πλευρά  υπάρχει  μηχανισμός  με  κλιπ  και  ορειχάλκινη  ράγα  με
λάστιχο όπου απομακρύνει το νερό από τα τζάμια. Το μήκος του συστήματος είναι περίπου
45εκ. και θα περιλαμβάνεται κοντάρι αλουμινίου περίπου 140εκ.

Δ32). Σετ από γιο-γιο πλαστικό
Το σετ περιλαμβάνει 15 γιο-γιο πλαστικά με ανατομικό καθισματάκι σε σχέδια και χρώματα
επιλογής της υπηρεσίας

Δ33). Τρόλεϊ σερβιρίσματος ανοξείδωτο
Ανοξείδωτο βαρέως τύπου τρόλεϊ σερβιρίσματος με τρία ράφια. Θα μπορεί να μεταφέρει
φορτίο περίπου 150 κιλά και το βάρος του θα είναι περίπου 24 κιλά. Το υλικό κατασκευής
θα είναι INOX 18/10. Οι διαστάσεις του τρόλεϊ θα είναι περίπου 85Χ50Χ90εκ. 

Δ34). Απλώστρα ρούχων
Απλώστρα ρούχων επαγγελματική με μεταλλική βάση. Οι διαστάσεις της θα είναι περίπου
150Χ70Χ90εκ.

Δ35). Τραπέζι κουζίνας με ρόδες
Τραπέζι  εργασίας  κουζίνας  από  INOX 18/10.  Θα διαθέτει  ρόδες  βαρέως  τύπου Φ10 με
φρένο.
Στον ενδιάμεσο χώρο του τραπεζιού θα υπάρχει ράφι. Οι διαστάσεις του τραπεζιού θα είναι
περίπου: μήκος/120-150εκ., πλάτος/70εκ., ύψος/85εκ.
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Δ36). Τραπέζι κουζίνας προσωπικού
Τραπέζι παραλληλόγραμμο με σκελετό κατασκευασμένο από ξύλο (π.χ. φουρνιστής οξιάς)
άριστης ποιότητας,  λουστραρισμένος  στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  Τα πόδια θα έχουν
τετραγωνική διατομή και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F.
με επένδυση ξύλου (π.χ. οξιάς) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλες οι άκρες θα είναι
στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών.  Το τραπέζι  θα φέρει φυτευτά ελαστικά
τακάκια στα πέλματά του. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς
το περιβάλλον.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 120Χ80Χ75εκ. ύψος. Το τραπέζι θα περιλαμβάνει συρτάρι
διαστάσεων περίπου 50Χ50Χ10εκ. βάθος.

Δ37). Καρέκλες ενηλίκων
Καρέκλες  προσωπικού κατασκευασμένες  από ξύλο (π.χ.  φουρνιστής  οξιάς),  διαστάσεων
περίπου 40Χ40εκ. και ύψος περίπου 45εκ. Θα είναι λουστραρισμένες στο φυσικό χρώμα
του ξύλου και το κάθισμά τους θα είναι ανατομικό.

Ε). Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα
φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι
αναφερόμενες  κατωτέρω  διαστάσεις  είναι  ενδεικτικές  και  όχι  δεσμευτικές  (όπου  δεν
αναφέρεται  εννοείται  ή  αντίστοιχο)  και  αναφέρονται  για  να  καταδείξουν  τις  ελάχιστες
απαιτήσεις του εκάστοτε υλικού.

Ε1). Πολυμίξερ - κουζινομηχανή
Η συσκευή θα είναι ισχύος τουλάχιστον 900W διαφόρων λειτουργιών. Θα περιλαμβάνει
γυάλινο μπλέντερ περίπου 1,5 λίτρων. Το μπολ του μίξερ θα είναι περίπου 6,7 λίτρα και θα
διαθέτει καπάκι. Θα περιέχονται διάφορα εξαρτήματα ανάδευσης από ανοξείδωτο ατσάλι.
Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση
της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ε2).Λεμονοστίφτης επαγγελματικός
Στίφτης  επαγγελματικός  με  ανοξείδωτο  κάδο.  Η  ισχύς  της  συσκευής  θα  είναι  περίπου
180W.
Οι διαστάσεις  της συσκευής θα είναι  περίπου 200Χ300Χ350mm. Θα μπορεί  να παράγει
περίπου 18 λίτρα την ώρα χυμό φρούτου. Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα
τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Ε3). Ζυγαριά μπαταρίας (ή / και με μετασχηματιστή)
Ζυγαριά  μπαταρίας  (ή  /  και  με  μετασχηματιστή)  με  ικανότητα ζύγισης  6  κιλά.  Θα  έχει
δυνατότητα μηδενισμού για αφαίρεση του απόβαρου. Η οθόνη των ενδείξεων θα είναι LCD
και η ακρίβεια μέτρησης θα είναι τουλάχιστον ανά 2gr.  Οι διαστάσεις της συσκευής θα
είναι περίπου 330Χ280Χ140mm. Οι διαστάσεις της επιφάνειας ζύγισης θα είναι περίπου
215Χ275mm. Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για δέκα (10)
έτη. Η εγγύηση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ε4). Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα σκόνης και νερού
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Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης σκόνης και νερού. Η συσκευή θα διαθέτει
τουλάχιστον  δύο  (2)  μοτέρ  με  ισχύ  τουλάχιστον  2000W συνολικά.  Ο  κάδος  θα  είναι
ανοξείδωτος 18/10. Η Χωρητικότητα του κάδου θα είναι περίπου 60 λίτρα. Η διάμετρος
εξόδου  θα  είναι  Φ40mm.  Θα  περιλαμβάνεται  καλώδιο  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος
τουλάχιστον  8μ.  Μαζί  με  τη  συσκευή  θα  παρέχεται  μεγάλος  αριθμός  εξαρτημάτων
καθαρισμού που θα προσαρμόζονται στη σκούπα. Τα εξαρτήματα κατ’ ελάχιστον θα είναι
τα  ακόλουθα:  Εύκαμπτος  σωλήνας  μήκους  περίπου  2,5μ.,  μεταλλικός  σωλήνας  σε
τουλάχιστον  2  τεμάχια,  εξάρτημα  απορρόφησης  υγρών  από  δάπεδο,  εξάρτημα
απορρόφησης σκόνης από δάπεδο – μοκέτα,  βουρτσάκι  κυρτό,  εξάρτημα απορρόφησης
πλακέ. Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η
εγγύηση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Ε5). Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων-ποτηριών
Το πλυντήριο θα είναι  κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8,  σύμφωνα με τις
προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής της ΕΕ.
Τα ακροφύσια πλύσης θα είναι περιστρεφόμενα, θα είναι κατασκευασμένα από μπρούτζο
επιχρωμιωμένα  και  θα  αφαιρούνται  εύκολα  για  καθαρισμό.  Τα  καλάθια  θα  είναι
τετράγωνα,  από πλαστικοποιημένο μέταλλο,  διαστάσεων περίπου 50Χ50εκ.  Θα διαθέτει
δύο καλάθια ένα για πιάτα και ένα για ποτήρια (γενικής χρήσης). Θα περιλαμβάνεται και
θήκη για μαχαιροπίρουνα.
Στο επάνω μέρος της συσκευής θα βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου λειτουργίας.
Η λειτουργία του πλυντηρίου θα γίνεται αυτόματα. Η ικανότητα πλύσης θα είναι περίπου
ως 500 πιάτα ανά ώρα ή 1500 ποτήρια ανά ώρα. Ο χρόνος πλύσης θα είναι περίπου 2-3
λεπτά. Θα διαθέτει βραχίονες πλύσης πάνω και κάτω.
Οι διαστάσεις της συσκευής θα είναι περίπου: πλάτος 60εκ, βάθος 60εκ, ύψος 80εκ. Το
άνοιγμα της πόρτας θα είναι περίπου 40εκ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν ως εξής:
Παροχή ρεύματος 220ν/50 Ηz.
Συνολική ισχύς 7,50 ΚW. Ισχύς αντλίας νερού 0,50 KW.
Αντίσταση μπόιλερ 4.500 W, αντίσταση κάδου 2.500 W.
Χωρητικότητα μπόιλερ 7 λίτρα.
Χωρητικότητα κάδου 29 λίτρα.
Θα διαθέτει αυτόματη αντλία στεγνωτικού.
Τα πιάτα μετά την πλύση τους και της έξοδο από το πλυντήριο θα είναι στεγνά έτοιμα για
αποθήκευση.
Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση
της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Στην  προσφορά  του  προμηθευτή  περιλαμβάνεται  και  η  τοποθέτηση  και  σύνδεση  της
συσκευής με την παροχή νερού, με την αποχέτευση, και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης
περιλαμβάνονται και όλες οι διαμορφώσεις που πρέπει να γίνουν στον πάγκο της κουζίνας
ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή.

Ε6). Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα
Η  ηλεκτρική  κουζίνα  θα  είναι  επιδαπέδια  με  τέσσερις  (ανεξάρτητα  ελεγχόμενες)
μαντεμένιες εστίες διαστάσεων 30Χ30εκ. η καθεμιά. Η κάθε εστία θα είναι ισχύoς 3KW.
Θα περιλαμβάνεται φούρνος με θερμοστάτη έως 300ο C και θα διαθέτει ράφι στη μέση.
Η ισχύς του φούρνου θα είναι 5,6 KW.
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Τέλος θα περιλαμβάνεται συρτάρι περισυλλογής υπολειμμάτων.
Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17,6 KW.
Οι διαστάσεις της συσκευής θα είναι περίπου: Μήκος 80εκ., βάθος 85, ύψος 90εκ.
Οι διαστάσεις του θαλάμου φούρνου θα είναι περίπου: 2Χ (55Χ70Χ15) εκ.
Τα υλικά κατασκευής της συσκευής θα έχουν ως εξής:
Το κυρίως σώμα θα είναι από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 430, η πρόσοψη από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα AISI 430, ο θάλαμος από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 430, η ανακλινόμενη πόρτα 
από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 430.
Οι χειρολαβές της συσκευής θα είναι θερμομονωτικές.
Η πλάκα ψησίματος θα είναι χητοσιδηρή. Η θερμομόνωση του θαλάμου του φούρνου θα 
γίνεται με υαλοβάμβακα.
Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση
της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Στην  προσφορά  του  προμηθευτή  περιλαμβάνεται  και  η  τοποθέτηση  και  σύνδεση  της
συσκευής  με  την  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος.  Επίσης  περιλαμβάνονται  και  όλες  οι
διαμορφώσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  στον  πάγκο  της  κουζίνας  ώστε  να  μπορεί  να
τοποθετηθεί η συσκευή.

Ε7). Ψυγείο
Ψυγείο  συντήρησης  κατάψυξης  ενεργειακής  κλάσης  Α+,  τεχνολογίας  No Frost που  θα
διαθέτει 2 πόρτες. Η κάτω πόρτα θα είναι για το χώρο συντήρησης και η άνω για το χώρο
κατάψυξης.
Η συντήρηση θα είναι περίπου καθαρής χωρητικότητας 320 λίτρα και η κατάψυξη περίπου
100 λίτρα. Η συνολική καθαρή χωρητικότητα θα είναι περίπου 420 λίτρα.
Θα περιλαμβάνονται  κρυστάλλινα ράφια αντοχής που θα ρυθμίζονται  σε ύψος, και στη
θήκη  λαχανικών  θα  υπάρχει  βαλβίδα  ρύθμισης  της  υγρασίας.  Στο  χώρο κατάψυξης  θα
υπάρχει περιστρεφόμενη θήκη παγοκύβων. Οι διαστάσεις του ψυγείου θα είναι περίπου:
Ύψος: 180εκ., πλάτος: 70εκ., βάθος: 70εκ.
Ανταλλακτικά για τη συσκευή θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση
της συσκευής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Στην  προσφορά  του  προμηθευτή  περιλαμβάνεται  και  η  τοποθέτηση  και  σύνδεση  της
συσκευής με την παροχή νερού, με την αποχέτευση, και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης
περιλαμβάνονται και όλες οι διαμορφώσεις που πρέπει να γίνουν στον πάγκο της κουζίνας
ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή.

Ε8). Απορροφητήρας
Απορροφητήρας με ένα μοτέρ με τουρμπίνα και απορροφητική ισχύ περίπου 700 m3/h. 
Περιλαμβάνει μπουρί με ρυθμιζόμενο ύψος, φίλτρα αλουμινίου και δύο λαμπτήρες 
αλογόνου περίπου 20W ο καθένας. Θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρων ενεργού 
άνθρακα.
Ο απορροφητήρας θα διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) ταχύτητες λειτουργίας.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου 90Χ60εκ.
Στ). Έπιπλα γραφείου και χώρων υποδοχής κοινού

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα
φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι
αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται
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για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε υλικού. Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι
αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά αναλόγου
τύπου και αριθμού. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα’ ναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος
θα  γίνει  από  την  υπηρεσία.  Όλα  τα  έπιπλα  θα  έχουν  στρογγυλεμένες  γωνιές  για  την
αποφυγή ατυχημάτων και θα είναι βερνικωμένα όπου απαιτείται.

Στ1). Γραφείο Διευθυντή - Τμηματάρχη
Το γραφείο  θα κατασκευάζεται  από μοριοσανίδα  υψηλής  συμπιέσεως τριών στρώσεων
πάχους  25mm  με  επικάλυψη  με  φίλμ  μελαμίνης,  ανθεκτική  στα  χτυπήματα,  στην
θερμοκρασία και χρωματικά αναλλοίωτη. Το πάχος για την επιφάνεια της εργασίας και τις
πλαϊνές επιφάνειες θα είναι 25mm. Στο εμπρός μέρος έχει ποδιά από το ίδιο υλικό, πάχους
18  χιλιοστά.  Τα  σόκορα  επενδύονται  με  απόλυτη  συνοχή  σε  όλες  τις  πλευρές  με  ΡVC
πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστά, καμπυλωμένο στις ακμές. Με ΡVC επενδύεται ακόμα και το
κάτω μέρος του επίπλου για την αποφυγή προσβολής της μοριοσανίδας από την υγρασία.
Το  μεταλλικό  πόδι  αποτελείται  από  μια  κεντρική  κολώνα  από  μορφοποιημένο
χαλυβδοέλασμα  πάχους  1,5mm  η  οποία  συνδέεται  στην  κάτω  πλευρά  σε  πέλμα  από
μορφοποιημένο  χαλυβδοέλασμα  πάχους  2,5mm,  ενισχυμένο  με  χαλύβδινη  πλάκα  στο
σημείο σύνδεσης. Στο επάνω μέρος υπάρχει πλάκα στήριξης της επιφάνειας εργασίας από
μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm.
Το  κάθε  πόδι  φέρει  στην  εσωτερική  του  πλευρά  καπάκι  μεταλλικό  που  «κουμπώνει»
καλύπτοντας το κανάλι διέλευσης καλωδίων.
Τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας.
Οι  συνδέσεις  των  διαφόρων  τμημάτων  του  γραφείου  γίνονται  με  αφανής  μεταλλικούς
συνδέσμους έτσι ώστε το γραφείο να είναι λυόμενο, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά
καθώς και την αντικατάσταση των διαφόρων τμημάτων.
Ο χρωματισμός του γραφείου θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου 160Χ80Χ70εκ.

Στ2). Γραφείο Υπαλλήλου
Το γραφείο θα έχει τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με το γραφείο Διευθυντή.
Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου 140Χ80Χ70εκ.

Στ3). Συρταροθήκη τροχήλατη
Η συρταροθήκη αποτελείται από την κάσα που κατασκευάζεται από μοριοσανίδα υψηλής
συμπιέσεως  τριών  στρώσεων  επενδεδυμένη  με  φίλμ  μελαμίνης  πάχους  18mm για  τα
πλαϊνά και τη βάση, 22mm για το καπάκι και 12mm για την πλάτη. Με το ίδιο υλικό είναι
κατασκευασμένες  και  οι  μετώπες  των  συρταριών  που  φέρουν  πόμολα  ανατομικού
σχήματος.
Τα σόκορα επενδύονται σε όλες τις πλευρές με ταινία  PVC πάχους τουλάχιστον 3mm. Τα
συρτάρια  είναι  από  μοριοσανίδα  πάχους  12mm επενδεδυμένη  με  φίλμ  PVC.  Θα
περιλαμβάνεται  κλειδαριά  ασφαλείας  που  θα  κλειδώνει  όλα  μαζί  τα  συρτάρια  .  Τα
συρτάρια κυλίονται αθόρυβα σε μεταλλικούς οδηγούς με πλαστικά ροδάκια.
Η μολυβοθήκη είναι πλαστική από ΡVC με διάφορες θήκες (κοιλότητες) για την τοποθέτηση
μικροαντικειμένων.
Στη  βάση  του  επίπλου  θα  υπάρχουν  τέσσερις  ασφαλείς  περιστροφικοί  τροχοί  για  την
εύκολη μετακίνησή του.
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Η συρταροθήκη θα περιλαμβάνει τρία (3) συρτάρια και μολυβοθήκη και οι διαστάσεις της
θα είναι περίπου 40Χ60Χ60εκ.

Στ4). Κάθισμα τροχήλατο γραφείου
Το  κάθισμα  θα  είναι  ρυθμιζόμενο,  περιστροφικό,  ανατομικό  με  χωριστή  ρυθμιζόμενη
πλάτη.
Η  βάση  του  θα  είναι  με  ενισχυμένο  πλαστικό  πέντε  (5)  ακτίνων  με  ασφαλείς
περιστροφικούς τροχούς.
Το κάθισμα και η πλάτη της καρέκλας θα είναι από ενισχυμένο πλαστικό επενδεδυμένο με
αφρώδες πλαστικό αρίστης ποιότητας με ταπετσαρία από ύφασμα.
Θα περιλαμβάνονται μηχανισμοί ανύψωσης (αμορτισέρ) του καθίσματος και της πλάτης
ευρωπαϊκής προέλευσης.
Οι διαστάσεις της καρέκλας θα είναι περίπου ως εξής:
Συνολικό ύψος: 70-80εκ.
Ύψος καθίσματος: 40-50εκ.
Πλάτος καθίσματος: 45εκ.
Βάθος καθίσματος: 40εκ.
Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο: 55-75εκ.

Στ5). Καρέκλα Διευθυντή με ψηλή πλάτη
Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος επιτυγχάνεται με αμορτισέρ αερίου και με ειδικό
λεβιέ που υπάρχει στο κάτω μέρος. Το αμορτισέρ καλύπτεται από επιχρωμιωμένη κολώνα
και σπειροειδή φυσούνα από ΡVC. Στο κάτω μέρος εφαρμόζεται μεταλλική βάση 5 ακτινών
από  χαλυβδοσωλήνα  διατομής  20Χ40Χ2mm και  καλύπτεται  εξ  ολοκλήρου  από  σκληρή
πολυουρεθάνη που κουμπώνει στο μέσα μέρος του κορμού. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να
τοποθετηθεί  βάση  5  ακτινών  εξ  ολοκλήρου  από  σκληρή  πολυουρεθάνη  εργαστηριακής
αντοχής σε βάρος 450 κιλών.
Οι ακτίνες στα άκρα τους φέρουν δίδυμους τροχούς ασφαλείας διαμέτρου 50 χιλ. Η βάση
εφαρμόζει στο κάθισμα με μεταλλική πλάκα πάχους 2,5 – 3mm διαστάσεων 20X25εκ. και
βιδώνεται με 4 ισχυρές βίδες μέσω μεταλλικών φωλεών.
Με ειδικό  μηχανισμό  η  βάση  ανακλίνεται  (RELAX).  Επίσης  ρυθμίζεται  η  πληρότητα  της
ανάκλησης και με ειδικό λεβιέ σταθεροποιείται στην οριζόντια θέση.
Η  έδρα  και  η  πλάτη  κατασκευάζεται  από  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  πάχους  12-14  mm
φορμαρισμένο με ανατομική μορφή σύμφωνα με τα διεθνή Standars σε πρέσες υψηλής
ακτινοβολίας είναι διπλό και το εξωτερικό κόντρα -πλακέ επενδύεται με μαύρη δερμάτινη
και συγκρατεί τα μαξιλάρια του καθίσματος & της πλάτης που είναι κατασκευασμένα από
φορμαρισμένο σε καλούπι αφρώδες ελαστικό πάχους 50-60mm.
Το  ύφασμα  ή  το  πλαστικό  δέρμα  γαζώνεται  στο  αφρώδες  ελαστικό  για  την  αποφυγή
ξεχειλώματος μετά από μακροχρόνια χρήση.
Η καρέκλα θα διαθέτει μπράτσα από μασίφ χαλυβδοσωλήνα επενδεδυμένα εξ' ολοκλήρου
από χυτή ημίσκληρη πολυουρεθάνη.
Οι διαστάσεις της καρέκλας θα είναι περίπου ως εξής:
Πλάτος καθίσματος: 55εκ.
Βάθος καθίσματος: 50εκ.
Ύψος πλάτης: 65εκ.
Πλάτος πλάτης: 55εκ.
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Στ6). Αρχειοθήκη μεγάλη
Η κατασκευή του επίπλου θα είναι όμοια με αυτή των γραφείων.
Στο  επάνω τμήμα  θα  αποτελείται  από ράφια  μετακινούμενα.  Στο  κάτω τμήμα,  θα  έχει
ράφια αλλά θα καλύπτονται με πόρτες που θα έχουν κλειδαριές ασφαλείας.
Κατασκευάζονται  από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως τριών στρώσεων με επικάλυψη
μελαμίνης 120 γρ. ανά Μ2 ανθεκτικής στα χτυπήματα, στην θερμοκρασία και χρωματικά
αναλλοίωτη, πάχους 18 χιλ. Τα σόκορα (περιθώρια) επενδύονται σε όλες τις πλευρές με
Ρ\/C πάχους 3 χιλ.
Τα ράφια τοποθετούνται ανά 38 εκ. περίπου και μετακινούνται στο ύψος ανά 32 χιλ.
Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.
Στο κάτω μέρος τοποθετούνται με αφανή τρόπο ισχυροί ρυθμιζόμενοι  ρεγουλατόροι με
πλαστική επένδυση για την αποφυγή φθορών του πατώματος.
Η  σύνδεση  ολόκληρης  της  αρχειοθήκης  γίνεται  με  αφανείς  συνδέσμους  έτσι  ώστε  η
αρχειοθήκη  να  είναι  λυόμενη.  Οι  πόρτες  στηρίζονται  σε  ισχυρούς  επιχρωμιωμένους
μεντεσέδες ανοίγματος μέχρι 110ο και κλείνουν με κλειδαριές ασφαλείας.
Οι διαστάσεις της αρχειοθήκης θα είναι περίπου 200Χ80Χ40εκ.

Στ7). Αρχειοθήκη μικρή
Το έπιπλο θα έχει τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με την μεγάλη αρχειοθήκη.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου 80Χ80Χ40εκ.

Στ8). Σετ μεταλλικών ραφιών 92Χ61εκ. και μεταλλικές κολώνες τύπου   DEXION
Η κατασκευή αποτελείται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 33X35X1,8 mm
και κολώνες ή ορθοστάτες, μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00 mm και
πλάτους 0,60 cm και συμπληρωματικά υλικά όπως βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λ.π. Το μήκος
του ραφιού θα είναι περίπου 92 cm. Οι κολώνες θα έχουν ύψος 2,20 μ.
Η κατασκευή θα διαθέτει συνολικά 30 ράφια. Ο τρόπος που θα συνδεθούν μεταξύ τους και
οι  ανεξάρτητες  μονάδες  ραφιερών  που  θα  δημιουργηθούν  θα  υποδειχθούν  από  την
υπηρεσία.
Θα περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος αριθμός μεταλλικών κολωνών.

Στ9). Τραπέζι αναμονής
Το τραπέζι θα έχει επιφάνεια από μοριοσανίδα χρωματισμού και επιλογής της υπηρεσίας,
με βάση μεταλλική που να εναρμονίζεται με αυτής των πολυθρόνων.
Οι διαστάσεις του τραπεζιού θα είναι περίπου 90Χ45εκ.
Στ10). Πολυθρόνες αναμονής
Έδρα  και  πλάτη  ανεξάρτητα  αλλά  σχεδόν  εφαπτόμενα  στη  βάση  από  σκληρό  PVC  με
ανατομική μορφή και επένδυση με αφρώδες ελαστικό πάχους 50 χιλ. για το κάθισμα και 40
χιλ. για την πλάτη, και με ύφασμα.
Η βάση και τα μπράτσα είναι μασίφ χαλύβδινα σε σχήμα Π με στρογγυλεμένες ακμές και
γωνίες. Εφαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλική πλάκα πάχους 2,5 έως 3 χιλ. διαστάσεων 20
Χ 25 εκ. και βιδώνεται με 4 ισχυρές βίδες μέσω μεταλλικών φωλεών.
Η βάση και τα μπράτσα είναι επενδεδυμένα από χυτή ημίσκληρη πολυουρεθάνη.
Οι διαστάσεις της πολυθρόνας είναι 45 εκ βάθος πλάτος 47 εκ., πλάτη ύψος 40 εκ. πλάτος
47 εκ.
Η βάση εφαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλική πλάκα πάχους 2,5 - 3 χιλ. Διαστάσεων 20 χ
25 εκ και βιδώνεται με 4 ισχυρές βίδες μέσω μεταλλικών φωλέων.
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Η έδρα και η πλάτη είναι ανεξάρτητα από σκληρό PVC με ανατομική μορφή και επένδυση
με αφρώδες ελαστικό πάχους 40 χιλ. για την πλάτη & 50 χιλ. για το κάθισμα . Στο πίσω
μέρος  της  πλάτης  και  του  καθίσματος  τοποθετείται  σκληρό πλαστικό  για  την  αποφυγή
φθορών στο κάθισμα.

Στ11). Καναπές τριθέσιος
Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, ή άλλης σκληρής ξυλείας.
Πάνω  στον  σκελετό  τοποθετούνται  ιμάντες  ελαστικοί  τύπου  ΡΙΡΕLLI  που  στερεώνονται
σταθερά στο κάθισμα και την πλάτη.
Το ύφασμα, θα είναι με σύνθεση ποιότητας "ΤREVIRA".
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένοι πολυουρεθάνη ποιότητας 300- 400 κυβικά/
μέτρο.
Το ύφασμα στα μαξιλάρια του καθίσματος θα είναι με φερμουάρ.
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από σκληρό ξύλο (π.χ. οξιά).
Η  επένδυση  του  υφάσματος  καλύπτει  εξ'  ολοκλήρου  το  κάθισμα,  την  πλάτη  και  τα
μπράτσα.
Εμφανή  είναι  μόνο  τα  πόδια  που  είναι  κατασκευασμένα  από  ατόφια  ξυλεία  και
λουστραρισμένα.

Στ12). Κάθισμα επισκέπτη
Ο σκελετός του καθίσματος είναι  μεταλλικός από χαλυβδοσωλήνα 17χ 30 χιλ.  Θα είναι
βαμμένος  με  τη  μέθοδο  της  ηλεκτροστατικής  πούδρας  αφού  προηγηθούν  όλες  οι
απαραίτητες προεργασίες απολίπανσης και αποσκωρίασης.
Η  έδρα  και  η  πλάτη του  καθίσματος  είναι  ανατομικά  διαμορφωμένες,  καλύπτονται  με
αφρώδες ελαστικό πάχους 2,5 εκ. και η επένδυση είναι από ύφασμα ή δερμάτινη, επιλογής
της υπηρεσίας, αρίστης ποιότητος. Στο κάτω μέρος του καθίσματος τοποθετείται σκληρό
πλαστικό για την αποφυγή φθορών στο ύφασμα.
Η στήριξη του πλαστικού μέρους στον μεταλλικό σκελετό γίνεται με την βοήθεια ισχυρών
βιδών και μεταλλικών φωλεών με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφεται από τις φθορές
κατά τις συνεχείς μετακινήσεις.
Τα μπράτσα θα είναι από μασίφ χαλυβδοσωλήνα επενδεδυμένα εξ΄ ολοκλήρου από χυτή
ημίσκληρη πολυουρεθάνη.
Οι διαστάσεις θα είναι περίπου οι ακόλουθες:
Έδρα: Βάθος 45 εκ. - Πλάτος 48 εκ.
Πλάτη: Ύψος 35 εκ - Πλάτος 48 εκ.

Ζ). Μηχανές γραφείου – ηλεκτρονικές συσκευές
Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα
φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Όλα τα
μηχανήματα και συσκευές θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Ζ1). Πολυμηχάνημα
Το πολυμηχάνημα (φωτοαντιγραφικό / εκτυπωτής / σαρωτής / φαξ) θα είναι ασπρόμαυρο
τεχνολογίας  Laser με  δυνατότητα  δικτύωσης  και  θα  πρέπει  να  έχει  τα  παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Ταχύτητα εκτύπωσης - αντιγραφής: περίπου 30 σελίδες ανά λεπτό (μέγεθος χαρτιού Α4).
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Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4 (επιθυμητό και μεγαλύτερο).
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
Αυτόματος  τροφοδότης εγγράφων για  αντιγραφή διπλής  όψης.  Ο τροφοδότης θα  είναι

χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλα Α4.
Φόρτος εργασίας μέχρι 80.000 σελίδες ανά μήνα.
Ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 600Χ600 dpi
Τροφοδοσία χαρτιού από δύο (2) δίσκους χωρητικότητας 250 φύλλα τουλάχιστον έκαστος.
Έξοδος χαρτιού περίπου 150 φύλλα.
Ο επεξεργαστής της μονάδας θα είναι περίπου 600 MHz.
H μνήμη του εκτυπωτή θα είναι περίπου 768 MB με τοπική μονάδα δίσκου 2GB.
Η συνδεσιμότητα θα είναι USB 2.0, 10/100/1000 base Ethernet, Wi-Fi.
Ανάλυση αντιγραφής μέχρι 600Χ600 dpi.
Λειτουργία  fax ταχύτητα 33,6  Kbps και ανάλυση έως 300Χ300  dpi, λειτουργία αποστολής

και λήψης fax, αναφορά επιβεβαίωσης, δυνατότητα internet fax.
Λειτουργία σάρωσης  με ανάλυση ως 4800Χ4800  dpi και  σάρωση σε  email,  USB ή άλλη

μονάδα αποθήκευσης.
Ο χειρισμός όλων των λειτουργιών του πολυμηχανήματος θα γίνεται από ευκρινή οθόνη
LCD.
Το μηχάνημα θα πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία από τον ανάδοχο, ο
οποίος  θα  πρέπει  να  ενημερώσει  για  τις  δυνατότητες  του  καθώς  και  να  επιδείξει  στο
προσωπικό τις βασικές λειτουργίες του. Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγγύγηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον για όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα εκτός από
χαρτί, χαρτικά και συρραπτικά.

Ζ2). Φορητό ράδιο -   CD     player
Η συσκευή θα περιλαμβάνει  ψηφιακό δέκτη  ραδιοφώνου στις  ζώνες  FM –  AM με RDS
tuner.
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 μνήμες ραδιοφωνικών σταθμών.
Θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD, CD-R/RW, MP3, WMA.
Θα υπάρχει μία έξοδος ακουστικών, μία είσοδος ήχου, συνδεσιμότητα USB.
Η ισχύς της συσκευής θα είναι τουλάχιστον 2 Χ 2,30Watt.
Οι λειτουργίες θα φαίνονται σε οθόνη LCD.
Θα περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο για όλες τις λειτουργίες.
Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Ζ3). Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Το προτεινόμενο  σύστημα  πρέπει  να  είναι  διεθνώς γνωστού  κατασκευαστή,  σύγχρονης
τεχνολογίας,  με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες.  Τα τμήματα που συνθέτουν το
σύστημα  του  υπολογιστή  (κεντρική  μονάδα,  πληκτρολόγιο,  motherboard,  μνήμες)  να
προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’
αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό.
Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του υπολογιστή θα είναι τα ακόλουθα:
Θήκη (κουτί) που να διαθέτει τουλάχιστον 1 ανεμιστήρα (εκτός του τροφοδοτικού).
Τροφοδοτικό: 450W τουλάχιστον.
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Επεξεργαστής: Socket τύπου s1155, Διπλού πυρήνα, αρχιτεκτονικής 32nm, με συνολική 
μνήμη cache (L2, LE) τουλάχιστον 3ΜΒ και ταχύτητα ρολογιού τουλάχιστον 3.3 GHz.

Μητρική: Socket τύπου s1155, συνδέσεις SATA2, PCI ExpressX16, PCI, ενσωματωμένη 
δυνατότητα audio, ενσωματωμένη δυνατότητα δικτύου 10/100 ή 10/100/1000.

Σκληρός δίσκος: Τύπου SATA2, χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB.
Μνήμη RAM: 4 GB, τύπου DDR3, με ταχύτητα διαύλου 1333 MHz.
Λογισμικό: Προεγκατεστημένο Windows 8 Professional 64-bit Ελληνικό.
Πληκτρολόγιο: Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες
Mouse: USB συμβατό optical wheel mouse
Εξωτερικές Συνδέσεις: Δικτύου, τουλάχιστον τέσσερις (4) USB συνολικά από τις οποίες 

τουλάχιστον δύο (2) USB στο μπροστινό μέρος του κουτιού, Πληκτρολογίου/ποντικιού 
τύπου PS/2, Monitor, Audio Input/Output.

Κάρτα Ήχου: ON BOARD
Σύστημα Γραφικών: Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή ή ανεξάρτητο.
Drivers: Να έχουν εγκατασταθεί όλοι οι drivers για τις συσκευές του συστήματος και να 

παραδοθούν αντίγραφά τους.
Συσκευή DVD+RW: Ταχύτητα εγγραφής DVD+R τουλάχιστον 20x. Να συνοδεύεται από 

πρόγραμμα εγγραφής CD, CD-RW, DVD+RW.

Ζ4). Τηλεόραση 40”
H τηλεόραση θα είναι τεχνολογίας LCD-LED, έγχρωμη, με οθόνη διαμέτρου τουλάχιστον 40
inches, τύπου 16:9 με βάση τοποθέτησης επιτοίχια και επιτραπέζια.
Η  οθόνη  θα  είναι  ποιότητας  Full-HD,  θα  έχει  ανάλυση  τουλάχιστον  1920X1080  pixels,
συχνότητα σάρωσης εικόνας τουλάχιστον 100 Hz.
Θα φέρει ψηφιακό δέκτη, εισόδους scart, USB, HDMI, συνδέσεις εισόδου και εξόδου audio-
video, σύνδεση με PC.
Η ισχύς των ηχείων θα είναι τουλάχιστον 20 W με σύστημα ήχου Dolby Digital.
Θα υπάρχει δυνατότητα απευθείας αναπαραγωγή video, φωτογραφιών και μουσικής με τη
σύνδεση ενός USB stick απευθείας στην τηλεόραση.
Θα περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο για όλες τις λειτουργίες.
Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Ζ5).   DVD     player
Ο τύπος της συσκευής θα είναι Blu-Ray player, που θα υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές
αναπαραγωγής: Blu-Ray, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW, VCD.
Η δίσκοι που θα αναπαράγονται θα είναι μορφής: Blu-Ray, DVD, CD, VCD.
Υποστηριζόμενα standards ψηφιακού video: MPEG-2/4, DivX, DivX HD, WMV, JPEG.
Υποστηριζόμενα Standards ψηφιακού ήχου: WMA, PCM, MP3
Δυνατότητα αναπαραγωγής JPEG photo και αναπαραγωγή USB flash drive.
Η συσκευή θα διαθέτει θύρες USB, HDMI, είσοδοι – έξοδοι AV, Euro scart.
Θα περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο για όλες τις λειτουργίες.
Η συσκευή θα συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Η). Σύστημα Συναγερμού
Η1). Σύστημα Συναγερμού
Το σύστημα του συναγερμού του κτιρίου θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:
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α. Την κεντρική μονάδα ελέγχου που θα υποστηρίζει τουλάχιστον 16 ζώνες και θα μπορεί
να είναι επεκτάσιμη. Θα υποστηρίζει διαφορετικούς κωδικούς χρήστη και θα έχει μνήμη
καταγραφής των συμβάντων συναγερμού. Η κεντρική μονάδα θα είναι τοποθετημένη σε
μεταλλικό κουτί διαστάσεων περίπου 28Χ28Χ76εκ. 
β. Το πληκτρολόγιο χειρισμού των λειτουργιών του συστήματος που θα περιλαμβάνει:
ενδείξεις LED για τουλάχιστον 32 ζώνες,
ένδειξη LED για την όπλιση του συστήματος,
ένδειξη LED για παραμονή στο χώρο με οπλισμένο το σύστημα,
δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης των ζωνών ηχητικής επισήμανσης (chime),
δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού πανικού,
γ.  Την  εξωτερική  σειρήνα  περίπου  120db,  η  οποία  θα  είναι  αυτοτροφοδοτούμενη  και
αυτοπροστατευόμενη και θα έχει ενσωματωμένο flash. Θα περιέχεται tamper προστασίας
από προσπάθεια αφαίρεσης της.
δ. Τους συσσωρευτές (μπαταρίες) που θα είναι κλειστού τύπου χωρητικότητας περίπου 7 Α
για την κεντρική μονάδα και 2 Α για τη σειρήνα.
ε. Το μετασχηματιστή των 16,6V ισχύος περίπου 70W.
στ. Τους ενσύρματους ανιχνευτές κίνησης οι οποίοι θα είναι υπέρυθροι ανιχνευτές κίνησης
ψηφιακής τεχνολογίας. Θα περιέχεται ογκομετρικός φακός με γωνία ανίχνευσης περίπου
100  μοίρες.  Η  ακτίνα  ανίχνευσης  θα  είναι  περίπου  15  μέτρα.  Ο  ανιχνευτής  θα  έχει
ηλεκτρομαγνητικό  φίλτρο  για  απόρριψη παρεμβολών,  ειδική  λειτουργία  για  έλεγχο  του
χώρου  ακριβώς  κάτω  από  τον  ανιχνευτή  και  tamper προστασίας.  Τέλος  θα  υπάρχει
δυνατότητα  μη  ενεργοποίησης  για  κατοικίδια  ζώα  κάτω  των  10  kg.  Στον  ανιχνευτή  θα
υπάρχει ενδεικτικό LED ενεργοποίησής του.
ζ. Τη μαγνητική επαφή που θα στηρίζεται με βίδες και θα έχει μέγιστη απόσταση επαφής
μαγνήτη περίπου 5εκ.
Συγκεκριμένα το σύστημα συναγερμού θα περιλαμβάνει:
Μία (1) κεντρική μονάδα ελέγχου με το μετασχηματιστή της και το συσσωρευτή των 7  Α,
Ένα (1) μεταλλικό κουτί,
Ένα (1) πληκτρολόγιο,
Μία (1) εξωτερική σειρήνα με το συσσωρευτή των 2 Α,
Μία (1) μαγνητική επαφή,
Δεκατρείς (13) ψηφιακούς ανιχνευτές κίνησης για τους διαφόρους χώρους του κτιρίου.
Ο ανάδοχος προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας θα εγκαταστήσει το ανωτέρω σύστημα
συναγερμού και θα προβεί στις απαραίτητες δοκιμές και επίδειξη του συστήματος στους
χρήστες  του.  Το  σύστημα  συναγερμού  θα  συνοδεύεται  από  εγγύηση  δύο  (2)  ετών.
Σημειώνεται ότι η καλωδίωση του συναγερμού είναι εγκατεστημένη στο κτίριο.

Θ). Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες
Στην εν’ λόγω ομάδα περιλαμβάνονται τα μεταλλικά στέγαστρα των παραθύρων και της
εισόδου  του  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  όπως  αποτυπώνονται  στη  μελέτη  του  έργου:
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102»
Επίσης περιλαμβάνονται οι μεταλλικές πέργκολες στη δυτική όψη του ισογείου του κτιρίου
καθώς και του ορόφου όπως φαίνονται στη μελέτη του έργου.

Θ1). Στέγαστρα
Τα στέγαστρα θα είναι μονόρριχτα αυτοφερόμενα και θα διαμορφώνονται με περιμετρικό
μεταλλικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από δοκούς κυκλικής διατομής και ζεύγη λαμών
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αλουμινίου,  εκ των προτέρων διαμορφωμένες  στο λέιζερ, τα οποία αποτελούν τη βάση
στήριξης του υλικού κάλυψης. Η απορροή των ομβρίων θα είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη
του στεγάστρου ολοκληρώνεται με τον απαιτούμενο αριθμό αντηρίδων ανάρτησης.
Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι λάμες και προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος μονόχρωμου, επιλογής της Υπηρεσίας.
Η επικάλυψη των στεγάστρων θα είναι άθραυστα συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα, πάχους
5mm, χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας (διάφανο, opal, καφέ, γκρι, λευκό, φιμέ κ.λ.π.)
με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, με συντελεστή φωτοδιαπερατότητας
98%-50%, συντελεστή θερμομόνωσης Κ=4,8W/m2 και με φίλτρο ενάντια στην υπεριώδη
ακτινοβολία.
Ο  αριθμός  και  οι  διαστάσεις  των  στεγάστρων  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  αποτυπώνεται
κατωτέρω:
Στέγαστρα παραθύρων:
3 στέγαστρα μήκους 2,35μ.
1 στέγαστρο μήκους 4,60μ.
1 στέγαστρο μήκους 1,50μ.
3 στέγαστρα μήκους 1,60μ.
5 στέγαστρα μήκους 2,50μ.
1 στέγαστρο μήκους 1,20μ.
1 στέγαστρο μήκους 0,90μ.
2 στέγαστρα μήκους 1,00μ.
Για όλα τα στέγαστρα παραθύρων ο πρόβολος θα είναι 0,45 – 0,50μ.
Το στέγαστρο εισόδου θα έχει μήκος 4,90μ. και πρόβολο 1,20μ.
Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  θα  αναλάβει  και  την  τοποθέτηση  των  στεγάστρων  στα
παράθυρα και στην είσοδο όπως προβλέπεται στη μελέτη.

Θ2). Μεταλλικές πέργκολες
Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται δύο (2) μεταλλικές πέργκολες στη δυτική πλευρά
του ισογείου του κτιρίου και μία (1) στη δυτική πλευρά του ορόφου.
Οι διαστάσεις αποτυπώνονται κατωτέρω:
Η μεγάλη πέργκολα του ισογείου θα έχει επιφάνεια κάτοψης 14,45μ. Χ 1,10μ. και ύψος
3,25μ.
Η μικρή πέργκολα του ισογείου θα έχει επιφάνεια κάτοψης 5,85μ. Χ 1,10μ. και ύψος 3,25μ.
Η πέργκολα του ορόφου θα έχει επιφάνεια κάτοψης 6,70μ. Χ 1,90μ. και ύψος 3,40μ.
Οι πέργκολες θα αποτελούνται από κοιλοδοκούς κατηγορίας χάλυβα S235 σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1&2.
Τα μεταλλικά υποστυλώματα και οι κύριες μεταλλικοί δοκοί θα είναι από κοιλοδοκούς SHS
150X150X5. Οι διαδοκίδες της κάθε πέργκολας θα είναι από κοιλοδοκούς SHS 100X100X5.
Τα φέροντα στοιχεία της κάθε πέργκολας έχουν ως εξής:
Μεγάλη πέργκολα ισογείου:
Αποτελείται από:
Τρία (3) μεταλλικά υποστυλώματα από κοιλοδοκούς SHS 150X150X5 μήκους 3,25μ.
Τρία (3) εγκάρσια μεταλλικά δοκάρια από κοιλοδοκούς SHS 150X150X5 μήκους 0,95μ.
Διαμήκη δοκάρια από κοιλοδοκούς SHS 150X150X5 με μήκη: 2,25μ. - 6,05μ. και 5,70μ.
Η διαδοκίδωση της πέργκολας αποτελείται από:
Τρεις (3) δοκίδες από κοιλοδοκούς SHS 100X100X5 μήκους 2,25μ.
Τρεις (3) δοκίδες από κοιλοδοκούς SHS 100X100X5 μήκους 6,05μ.
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Τρεις (3) δοκίδες από κοιλοδοκούς SHS 100X100X5 μήκους 5,70μ.
Μικρή πέργκολα ισογείου:
Αποτελείται από:
Ένα (1) μεταλλικό υποστύλωμα από κοιλοδοκό SHS 150X150X5 μήκους 3,25μ.
Μία (1) εγκάρσια μεταλλική δοκό από κοιλοδοκό SHS 150X150X5 μήκους 0,95μ.
Διαμήκη μεταλλική δοκό από κοιλοδοκό SHS 150X150X5 μήκους 5,70μ.
Η διαδοκίδωση της πέργκολας αποτελείται από:
Τρεις (3) δοκίδες από κοιλοδοκούς SHS 100X100X5 μήκους 5,70μ.
Πέργκολα ορόφου:
Αποτελείται από:
Δύο (2) μεταλλικά υποστυλώματα από κοιλοδοκούς SHS 150X150X5 μήκους 3,40μ.
Μία (1) εγκάρσια μεταλλική δοκό από κοιλοδοκό SHS 150X150X5 μήκους 1,60μ.
Δύο (2) διαμήκεις δοκούς από κοιλοδοκό SHS 150X150X5 μήκους 6,55μ.
Η διαδοκίδωση της πέργκολας αποτελείται από:
Έξι (6) δοκίδες από κοιλοδοκούς SHS 100X100X5 μήκους 6,55μ.

Σε όλες τις πέργκολες, οι συνδέσεις των στύλων και των δοκών με το φορέα οπλισμένου
σκυροδέματος  γίνονται  μέσω  μεταλλικής  πλάκας  και  αγκυρίων.  Οι  συνδέσεις  των
μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους γίνονται με συγκόλληση πάχους ραφής 5mm.
Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα εδράζονται σε θεμέλιο-πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας  C20/25  διαστάσεων  100Χ100Χ50εκ.,  μέσω  μεταλλικής  πλάκας  PL
250X250X15mm και τεσσάρων (4) αγκυρίων Μ16 που βιδώνονται με κοχλίες 8.8.
Ομοίως  οι  κοιλοδοκοί  SHS 150X150X5  που  στερεώνονται  σε  δοκούς  από  σκυρόδεμα
συνδέονται μέσω πλάκας PL 250X250X15mm και κατάλληλων αγκυρίων τύπου HILTI.
Οι κοιλοδοκοί  SHS 100X100X5 που στερεώνονται σε δοκούς από σκυρόδεμα συνδέονται
μέσω πλάκας PL 200X200X15mm και κατάλληλων αγκυρίων τύπου HILTI.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που συνδέονται κοιλοδοκοί μεταξύ τους, η σύνδεση γίνεται με
περιμετρική συγκόλληση πάχους ραφής 5mm.
Όλα  τα  μεταλλικά  στοιχεία  της  κάθε  πέργκολας  θα  είναι  βαμμένα  με  δύο  στρώσεις
ελαιόχρωμα επιλογής της υπηρεσίας αφού προηγηθεί η απόξεση και ο καλός καθαρισμός
με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο  των  επιφανειών  της  και  επάλειψη  με  μία  στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
    / 05 / 2015

Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
    / 05 / 2015

Κουρουπάκη Αγγελική
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΡΟΣΙΑ,         / 05 / 2015

Η ΠΡΟ’Ι’ΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγγελίνα Άννα
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μελέτη :Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας :Δήμος Διονύσου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος Είδος
Μονάδας Ποσότητα Τιμή μονάδας

(€) Δαπάνη (€)

Ομάδα Α: Έπιπλα βρεφών και νηπίων
Α1 Καρεκλάκια βρεφικά ασφαλείας τεμαχ. 10 100,00 1.000,00
Α2 Καρεκλάκια προνηπιακά με μπρατσάκια τεμαχ. 10 60,00 600,00
Α3 Τραπεζάκια τεμαχ. 20 130,00 2.600,00
Α4 Κρεμάστρες παιδικών ρούχων τεμαχ. 20 110,00 2.200,00
Α5 Αλαξιέρα βρεφών τεμαχ. 3 450,00 1.350,00
Α6 Κρεβάτια νηπίων με στρώμα τεμαχ. 2 250,00 500,00
Α7 Ραντζάκια νηπίων πλαστικά τεμαχ. 20 70,00 1.400,00
Α8 Καρεκλάκια νηπίων τεμαχ. 80 60,00 4.800,00
Α9 Έπιπλο υλικού νηπίων τεμαχ. 2 1.000,00 2.000,00

Α10 Βιβλιοθήκες νηπίων τεμαχ. 2 600,00 1.200,00
Σύνολο ομάδας Α χωρίς ΦΠΑ : 17.650,00

Φ.Π.Α. 23% : 4.059,50
Σύνολο ομάδας Α με Φ.Π.Α. : 21.709,50

Ομάδα Β: Εποπτικό υλικό – Παιχνίδια εσωτερικού / εξωτερικού χώρου – Υπαίθριος εξοπλισμός
Β1 Γωνία πολλαπλών χρήσεων τεμαχ. 1 600,00 600,00
Β2 Γωνία κουκλόσπιτο τεμαχ. 1 800,00 800,00
Β3 Κουκλοθέατρο τεμαχ. 1 400,00 400,00
Β4 Στρώματα νηπίων αφρώδη τεμαχ. 20 80,00 1.600,00
Β5 Πίνακας ανακοινώσεων τεμαχ. 2 160,00 320,00
Β6 Γωνία ιατρείου τεμαχ. 1 350,00 350,00
Β7 Γωνία μουσικής τεμαχ. 1 200,00 200,00
Β8 Καθρέπτης ασφαλείας τεμαχ. 2 120,00 240,00
Β9 Μονοπάτια ισορροπίας σετ 2 170,00 340,00

Β10 Πλαστικά παιχνίδια δραστηριοτήτων σετ 1 2.000,00 2.000,00
Β11 Βαγονέτο ψυχοκινητικής εξοπλισμένο τεμαχ. 1 600,00 600,00
Β12 Τραμπάλα πλαστική ζωάκι τεμαχ. 10 60,00 600,00
Β13 Κάδος απορριμμάτων υπαίθριος τεμαχ. 5 250,00 1.250,00
Β14 Παγκάκια κήπου τεμαχ. 5 300,00 1.500,00

Β15 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για παιδικές 
χαρές

m2 50 40,00 2.000,00

Σύνολο ομάδας B χωρίς ΦΠΑ : 12.800,00
Φ.Π.Α. 23% : 2.944,00

Σύνολο ομάδας Β με Φ.Π.Α. : 15.744,00
Ομάδα Γ: Κουρτίνες, μοκέτες, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη
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Γ1 Σετ σεντονάκια βαμβακερά 100% σετ 40 30,00 1.200,00
Γ2 Σεντονάκια με λάστιχο για ράντζο τεμαχ. 40 10,00 400,00
Γ3 Προσόψια μεγάλα βαμβακερά 100% τεμαχ. 10 6,00 60,00
Γ4 Προσόψια μικρά βαμβακερά 100% τεμαχ. 50 3,00 150,00
Γ5 Κουβέρτες πικέ τεμαχ. 20 25,00 500,00
Γ6 Κουβέρτες ακρυλικές τεμαχ. 20 25,00 500,00
Γ7 Κουβέρτες ολόμαλλες τεμαχ. 20 30,00 600,00
Γ8 Μοκέτες m2 180 18,00 3.240,00
Γ9 Κουρτίνες τύπου Roller Blinds m2 140 45,00 6.300,00

Σύνολο ομάδας Γ χωρίς ΦΠΑ : 12.950,00
Φ.Π.Α. 23% : 2.978,50

Σύνολο ομάδας Γ με Φ.Π.Α. : 15.928,50
Ομάδα Δ: Εξοπλισμός κουζίνας / εστιάσεως και χώρων υγιεινής

Δ1 Σετ κατσαρόλες σετ 1 800,00 800,00
Δ2 Σετ σουρωτήρια κωνικά σετ 1 250,00 250,00

Δ3 Σετ από πιρούνια – κουτάλια - μαχαίρια 
φαγητού σετ 1 70,00 70,00

Δ4 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι τεμαχ. 100 3,00 300,00
Δ5 Μπολάκια σούπας μελαμίνης τεμαχ. 100 3,00 300,00
Δ6 Πιάτα βαθιά μελαμίνης τεμαχ. 100 2,00 200,00
Δ7 Σετ ποτήρια νερού γυάλινα σετ 1 6,00 6,00
Δ8 Σετ κανάτες INOX σετ 1 60,00 60,00
Δ9 Σετ σχάρες ψωμιού σετ 1 80,00 80,00

Δ10 Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού τεμαχ. 10 3,00 30,00
Δ11 Σετ πλάκας κοπής λαχανικών σετ 1 70,00 70,00
Δ12 Σετ δίσκων σερβιρίσματος αντιολισθητικοί σετ 1 80,00 80,00
Δ13 Σετ σαλατιέρες ανοξείδωτες σετ 1 40,00 40,00
Δ14 Σετ ταψιών σετ 1 120,00 120,00
Δ15 Σετ μαχαίρια κουζίνας σετ 1 45,00 45,00
Δ16 Σετ από σπάτουλες και κουτάλες INOX σετ 1 70,00 70,00

Δ17 Σετ από κουτάλια ανοξείδωτα μικρά και 
μεσαίου μεγέθους για παιδιά

σετ 1 400,00 400,00

Δ18 Σετ λεκάνες κουζίνας INOX σετ 1 40,00 40,00
Δ19 Σετ πιατέλες INOX σετ 1 80,00 80,00

Δ20 Σετ μπρίκια καφέ INOX διαφόρων 
διαστάσεων

σετ 1 30,00 30,00

Δ21 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX τεμαχ. 4 15,00 60,00
Δ22 Σετ από θήκες για χαρτοπετσέτες INOX σετ 1 12,00 12,00
Δ23 Στεγνωτήρας πιάτων ανοξείδωτος τεμαχ. 2 40,00 80,00
Δ24 Σετ αποθήκευσης τροφίμων σετ 2 60,00 120,00
Δ25 Σετ από σκάλες αλουμινίου σετ 1 85,00 85,00

Δ26 Σετ καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό 
πλαστικό με πρέσα και ρόδες σετ 1 220,00 220,00

Δ27 Σετ από σκούπες, μάπες, παρκετέζες σετ 2 50,00 100,00
Δ28 Δοχεία απορριμμάτων τουαλέτας τεμαχ. 10 20,00 200,00

Δ29 Δοχεία απορριμμάτων πλαστικά με 
περιστρεφόμενο καπάκι τεμαχ. 2 20,00 40,00
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Δ30 Σετ βούρτσες τουαλέτας INOX (πιγκάλ σετ 1 140,00 140,00
Δ31 Σετ εργαλείου καθαρισμού τζαμιών σετ 1 100,00 100,00
Δ32 Σετ από γιο-γιο πλαστικό σετ 1 150,00 150,00
Δ33 Τρόλεϊ σερβιρίσματος ανοξείδωτο τεμαχ. 2 280,00 560,00
Δ34 Απλώστρα ρούχων τεμαχ. 1 90,00 90,00
Δ35 Τραπέζι κουζίνας με ρόδες τεμαχ. 1 650,00 650,00
Δ36 Τραπέζι κουζίνας προσωπικού τεμαχ. 1 160,00 160,00
Δ37 Καρέκλες ενηλίκων τεμαχ. 10 80,00 800,00

Σύνολο ομάδας Δ χωρίς ΦΠΑ : 6.638,00
Φ.Π.Α. 23% : 1.526,74

Σύνολο ομάδας Δ με Φ.Π.Α. : 8.164,74
Ομάδα Ε: Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές

Ε1 Πολυμίξερ - κουζινομηχανή τεμαχ. 1 800,00 800,00
Ε2 Λεμονοστίφτης επαγγελματικός τεμαχ. 1 130,00 130,00

Ε3 Ζυγαριά μπαταρίας (ή / και με 
μετασχηματιστή)

τεμαχ. 2 120,00 240,00

Ε4 Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα σκόνης και 
νερού

τεμαχ. 2 500,00 1.000,00

Ε5 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων-ποτηριών τεμαχ. 1 2.000,00 2.000,00
Ε6 Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα τεμαχ. 1 2.500,00 2.500,00
Ε7 Ψυγείο τεμαχ. 1 800,00 800,00
Ε8 Απορροφητήρας τεμαχ. 1 400,00 400,00

Σύνολο ομάδας Ε χωρίς ΦΠΑ : 7.870,00
Φ.Π.Α. 23% : 1.810,10

Σύνολο ομάδας Ε με Φ.Π.Α. : 9.680,10
Ομάδα Στ: Έπιπλα γραφείου και χώρων υποδοχής κοινού

Στ1 Γραφείο Διευθυντή - Τμηματάρχη τεμαχ. 1 350,00 350,00
Στ2 Γραφείο Υπαλλήλου τεμαχ. 2 200,00 400,00
Στ3 Συρταροθήκη τροχήλατη τεμαχ. 4 200,00 800,00
Στ4 Κάθισμα τροχήλατο γραφείου τεμαχ. 2 150,00 300,00
Στ5 Καρέκλα Διευθυντή με ψηλή πλάτη τεμαχ. 1 250,00 250,00
Στ6 Αρχειοθήκη μεγάλη τεμαχ. 4 280,00 1.120,00
Στ7 Αρχειοθήκη μικρή τεμαχ. 4 160,00 640,00

Στ8 Σετ μεταλλικών ραφιών 92Χ61εκ. και 
μεταλλικές κολώνες τύπου DEXION σετ 1 600,00 600,00

Στ9 Τραπέζι αναμονής τεμαχ. 1 350,00 350,00
Στ10 Πολυθρόνες αναμονής τεμαχ. 2 300,00 600,00
Στ11 Καναπές τριθέσιος τεμαχ. 1 900,00 900,00
Στ12 Κάθισμα επισκέπτη τεμαχ. 8 100,00 800,00

Σύνολο ομάδας Στ χωρίς ΦΠΑ : 7.110,00
Φ.Π.Α. 23% : 1.635,30

Σύνολο ομάδας Στ με Φ.Π.Α. : 8.745,30
Ομάδα Ζ: Μηχανές γραφείου – ηλεκτρονικές συσκευές

Ζ1 Πολυμηχάνημα τεμαχ. 1 800,00 800,00
Ζ2 Φορητό ραδιο-cd player τεμαχ. 2 250,00 500,00
Ζ3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τεμαχ. 1 750,00 750,00
Ζ4 Τηλεόραση 40" τεμαχ. 2 500,00 1.000,00
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Z5 DVD player τεμαχ. 2 150,00 300,00
Σύνολο ομάδας Ζ χωρίς ΦΠΑ : 3.350,00

Φ.Π.Α. 23% : 770,50
Σύνολο ομάδας Ζ με Φ.Π.Α. : 4.120,50

Ομάδα Η: Σύστημα Συναγερμού

Η1 Σύστημα συναγερμού Κατ’
αποκοπή 1 1.000,00 1.000,00

Σύνολο ομάδας Η χωρίς ΦΠΑ : 1.000,00
Φ.Π.Α. 23% : 230,00

Σύνολο ομάδας Η με Φ.Π.Α. : 1.230,00
Ομάδα Θ: Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες

Θ1 Στέγαστρα Κατ’
αποκοπή 1 7.000,00 7.000,00

Θ2 Μεταλλικές πέργκολες Κατ’
αποκοπή 1 10.500,00 10.500,00

Σύνολο ομάδας Θ χωρίς ΦΠΑ : 17.500,00
Φ.Π.Α. 23% : 4.025,00

Σύνολο ομάδας Θ με Φ.Π.Α. : 21.525,00

Σύνολο εξοπλισμού χωρίς Φ.Π.Α. : 86.868,00
Φ.Π.Α. 23% : 19.979,64

Σύνολο εξοπλισμού με Φ.Π.Α. : 106.847,64

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
     Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Νατζίμπ - Γεώργιος Φαράχ Αγγελική Κουρουπάκη Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

     ΦΟΡΕΑΣ
:

Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη 
Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η  παρούσα  Γενική  -  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  αφορά  την  εκτέλεση  της
προμήθειας  με  διαδικασία  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  εξοπλισμού
Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102»,  με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 1  ο

Ισχύουσες διατάξεις:
α. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." άρθρο 23 παραγ. 1 & 2 και οι 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.
β. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων" άρθρο 2 παράγραφος 12 εδάφιο δ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII.
γ. Ο Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
δ. Ο Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
στ. Το Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ».
ζ. Ο Ν. 4281/2014, άρθρο 157 και άρθρο 201 - παρ. 5

ΑΡΘΡΟ 2  ο

Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
γ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ. Η Τεχνική Έκθεση.
ε. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που του ανετέθη η προμήθεια (Τεχνική & Οικονομική 

Προσφορά).

AΡΘΡΟ 3  ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
α. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 106.847,64
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
β. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/ΠΔΕ.
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ΑΡΘΡΟ 4  ο   
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών
α.  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών.
β.  Η  ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς  ορίζεται  μέχρι  και  την  ___________ ημέρα
__________
και ώρα ________.
γ.  Δεκτές  γίνονται  οι  προσφορές  μόνο  από  όσους  δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  στη
διαδικασία σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη.
δ. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία ορίζονται στην εγκεκριμένη διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5  ο

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά
από
προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β. Στον προμηθευτή που έγινε η ανάθεση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο
24
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 6  ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. (παρ. 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. και άρθρο 157 του Ν. 4281/2014).
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή 
πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΟΚ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια 
Ελληνικού Δημοσίου.
γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 2.γ του άρθρου 26 της 
Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
δ. Η εγγυητική επιστολή, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.δ 
εδάφιο 1 έως και 12 του άρθρου 26 της Υ.Α. της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
ε. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός 
έτους.
στ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική
παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την παρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ.
ζ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με 
τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη 
χρονικό διάστημα ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
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ΑΡΘΡΟ 7  ο

Υπογραφή σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται

εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής  εκτέλεσης  καθώς  και  επικαιροποιημένα  όλα  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής.  Ο
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης.  Στην
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται  πριν  τη  λήξη  της  προθεσμίας  των  δέκα  (10)  ημερών  που  αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν
προσέλθει  μέσα  στην  προαναφερόμενη  χρονική  προθεσμία  να  υπογράψει  την  σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά
του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτή  με  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8  ο

Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα

μέρη.  Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  Γενικής  &  Ειδικής  Συγγραφής
Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά το Νόμο
Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από την αρμόδια Αντιδήμαρχο Οικονομικής
Διαχείρισης.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων
οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν
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για  εύλογη  αιτία  έχει  εγγράφως  ζητηθεί  από  τον  προμηθευτή  παράταση  του  χρόνου
παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   
Χρόνος παράδοσης

Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  σε  εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10  ο   
Τόπος παράδοσης

Η  παράδοση  των  υπό  προμήθεια  υλικών  θα  γίνει  στις  εγκαταστάσεις  του
Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Λεωφ. Κρυονερίου και Κωνσταντινουπόλεως στη
Δ.Κ. Κρυονερίου. Όλα τα είδη θα συναρμολογηθούν και θα τοποθετηθούν στις θέσεις που
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα αναλάβει και όλες τις μετατροπές που
ενδεχομένως θα απαιτηθούν στους χώρους, ώστε τα υπό προμήθεια υλικά να μπορέσουν
να  τοποθετηθούν  σε  αυτούς.  Τέλος,  συμβατική  υποχρέωση  του  αναδόχου  είναι  να
συνδέσει  τα  είδη  που  το  απαιτούν,  με  τα  δίκτυα  ηλεκτροδότησης,  ύδρευσης  και
αποχέτευσης του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Όλα τα ανωτέρω έξοδα βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11  ο

Παραλαβή υλικών
Η  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  υλικών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή

παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτεί μετά την

οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια
υπηρεσία.
Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πλημμελής κατασκευή
Αν  η  κατασκευή  των  υλικών  δεν  ανταποκρίνεται  στους  όρους  της  σύμβασης  ή

εμφανίζει  ελαττώματα,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τα  βελτιώσει  ή  να  τα
αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Αν  στο  χρόνο  εγγύησης  εμφανιστεί  έλλειψη  μιας  ιδιότητας  που  συμφωνήθηκε  ή
ελαττώματα που δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί
να  επιδιώξει  την  αντικατάσταση  των υλικών ή  τμήμα αυτών με  άλλο καινούργιο  ιδίων
προδιαγραφών.
Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 14ο

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά
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Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από
την υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά
και εξαρτήματα των υπό προμήθεια ειδών.

Ειδικώς  για  τα  εξαρτήματα  και  ανταλλακτικά  συνήθους  χρήσης  και  φθοράς  ο
προμηθευτής
υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο
Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία
Η  εν  λόγω  προμήθεια  αφορά  τα  είδη  που  αναφέρονται  παρακάτω

κατηγοριοποιημένα σε ομάδες.
α). Έπιπλα βρεφών και νηπίων.
β). Εποπτικό υλικό – Παιχνίδια εσωτερικού / εξωτερικού χώρου – Υπαίθριος εξοπλισμός.
γ). Κουρτίνες, μοκέτες, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη.
δ). Εξοπλισμός Κουζίνας / εστιάσεως και χώρων υγιεινής.
ε). Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές.
στ). Έπιπλα γραφείου και χώρων υποδοχής κοινού.
ζ). Μηχανές γραφείου – ηλεκτρονικές συσκευές.
η). Σύστημα συναγερμού.
θ). Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες.

Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  κάθε  είδους  περιγράφονται  στις  συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές.  Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή
των υλικών  και  ότι  είναι  απαραίτητο  προκειμένου  να  προκύπτει  ότι  τα  προσφερόμενα
υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφορά δεν μπορεί να αποκλίνει
από τα βασικά στοιχεία των προαναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Οι προτεινόμενες
λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές
σε  βασικούς  μηχανισμούς  ή  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  απορρίπτονται.  Επίσης
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Ο  προμηθευτής  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να  προσφέρει  επί  πλέον  τεχνικά
χαρακτηριστικά από τα ζητούμενα στις προδιαγραφές, χωρίς να ζητεί επί πλέον αμοιβή. Τα
επί  μέρους  στοιχεία  των  προϊόντων  είναι  δυνατόν  να  έχουν  μικροαποκλίσεις  στα
χαρακτηριστικά τους.

Όσον αφορά τα επί μέρους είδη θα δοθούν τιμολογημένα το κάθε ένα ξεχωριστά.
Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε ομάδα προϊόντων

θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής.  Δεν
έχουν  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφοράς  για  τμήμα  μιας  ομάδας  προϊόντων.  Στην
περίπτωση αυτή η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
    / 05 / 2015

Φαράχ Νατζίμπ-Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
    / 05 / 2015

Κουρουπάκη Αγγελική
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΡΟΣΙΑ,         / 05 / 2015
Η ΠΡΟ’Ι’ΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγγελίνα Άννα
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

     ΦΟΡΕΑΣ:

Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη 
Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Είδος Είδος
Μονάδας Ποσότητα Τιμή μονάδας

(€) Δαπάνη (€)

Ομάδα Α: Έπιπλα βρεφών και νηπίων
Α1 Καρεκλάκια βρεφικά ασφαλείας τεμαχ. 10
Α2 Καρεκλάκια προνηπιακά με μπρατσάκια τεμαχ. 10
Α3 Τραπεζάκια τεμαχ. 20
Α4 Κρεμάστρες παιδικών ρούχων τεμαχ. 20
Α5 Αλαξιέρα βρεφών τεμαχ. 3
Α6 Κρεβάτια νηπίων με στρώμα τεμαχ. 2
Α7 Ραντζάκια νηπίων πλαστικά τεμαχ. 20
Α8 Καρεκλάκια νηπίων τεμαχ. 80
Α9 Έπιπλο υλικού νηπίων τεμαχ. 2

Α10 Βιβλιοθήκες νηπίων τεμαχ. 2
Σύνολο ομάδας Α χωρίς ΦΠΑ :

Φ.Π.Α. 23% :
Σύνολο ομάδας Α με Φ.Π.Α. :

Ομάδα Β: Εποπτικό υλικό – Παιχνίδια εσωτερικού / εξωτερικού χώρου – Υπαίθριος εξοπλισμός
Β1 Γωνία πολλαπλών χρήσεων τεμαχ. 1
Β2 Γωνία κουκλόσπιτο τεμαχ. 1
Β3 Κουκλοθέατρο τεμαχ. 1
Β4 Στρώματα νηπίων αφρώδη τεμαχ. 20
Β5 Πίνακας ανακοινώσεων τεμαχ. 2
Β6 Γωνία ιατρείου τεμαχ. 1
Β7 Γωνία μουσικής τεμαχ. 1
Β8 Καθρέπτης ασφαλείας τεμαχ. 2
Β9 Μονοπάτια ισορροπίας σετ 2

Β10 Πλαστικά παιχνίδια δραστηριοτήτων σετ 1
Β11 Βαγονέτο ψυχοκινητικής εξοπλισμένο τεμαχ. 1
Β12 Τραμπάλα πλαστική ζωάκι τεμαχ. 10
Β13 Κάδος απορριμμάτων υπαίθριος τεμαχ. 5
Β14 Παγκάκια κήπου τεμαχ. 5

Β15 Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για παιδικές 
χαρές

m2 50

Σύνολο ομάδας B χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Β με Φ.Π.Α. :
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Ομάδα Γ: Κουρτίνες, μοκέτες, κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη
Γ1 Σετ σεντονάκια βαμβακερά 100% σετ 40
Γ2 Σεντονάκια με λάστιχο για ράντζο τεμαχ. 40
Γ3 Προσόψια μεγάλα βαμβακερά 100% τεμαχ. 10
Γ4 Προσόψια μικρά βαμβακερά 100% τεμαχ.
Γ5 Κουβέρτες πικέ τεμαχ.
Γ6 Κουβέρτες ακρυλικές τεμαχ.
Γ7 Κουβέρτες ολόμαλλες τεμαχ.
Γ8 Μοκέτες m2
Γ9 Κουρτίνες τύπου Roller Blinds m2

Σύνολο ομάδας Γ χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Γ με Φ.Π.Α. :
Ομάδα Δ: Εξοπλισμός κουζίνας / εστιάσεως και χώρων υγιεινής

Δ1 Σετ κατσαρόλες σετ 1
Δ2 Σετ σουρωτήρια κωνικά σετ 1

Δ3 Σετ από πιρούνια – κουτάλια - μαχαίρια 
φαγητού

σετ 1

Δ4 Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι τεμαχ. 100
Δ5 Μπολάκια σούπας μελαμίνης τεμαχ. 100
Δ6 Πιάτα βαθιά μελαμίνης τεμαχ. 100
Δ7 Σετ ποτήρια νερού γυάλινα σετ 1
Δ8 Σετ κανάτες INOX σετ 1
Δ9 Σετ σχάρες ψωμιού σετ 1

Δ10 Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού τεμαχ. 10
Δ11 Σετ πλάκας κοπής λαχανικών σετ 1
Δ12 Σετ δίσκων σερβιρίσματος αντιολισθητικοί σετ 1
Δ13 Σετ σαλατιέρες ανοξείδωτες σετ 1
Δ14 Σετ ταψιών σετ 1
Δ15 Σετ μαχαίρια κουζίνας σετ 1
Δ16 Σετ από σπάτουλες και κουτάλες INOX σετ 1

Δ17 Σετ από κουτάλια ανοξείδωτα μικρά και 
μεσαίου μεγέθους για παιδιά σετ 1

Δ18 Σετ λεκάνες κουζίνας INOX σετ 1
Δ19 Σετ πιατέλες INOX σετ 1

Δ20 Σετ μπρίκια καφέ INOX διαφόρων 
διαστάσεων σετ 1

Δ21 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX τεμαχ. 4
Δ22 Σετ από θήκες για χαρτοπετσέτες INOX σετ 1
Δ23 Στεγνωτήρας πιάτων ανοξείδωτος τεμαχ. 2
Δ24 Σετ αποθήκευσης τροφίμων σετ 2
Δ25 Σετ από σκάλες αλουμινίου σετ 1

Δ26 Σετ καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό 
πλαστικό με πρέσα και ρόδες

σετ 1

Δ27 Σετ από σκούπες, μάπες, παρκετέζες σετ 2
Δ28 Δοχεία απορριμμάτων τουαλέτας τεμαχ. 10
Δ29 Δοχεία απορριμμάτων πλαστικά με τεμαχ. 2
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περιστρεφόμενο καπάκι
Δ30 Σετ βούρτσες τουαλέτας INOX (πιγκάλ σετ 1
Δ31 Σετ εργαλείου καθαρισμού τζαμιών σετ 1
Δ32 Σετ από γιο-γιο πλαστικό σετ 1
Δ33 Τρόλεϊ σερβιρίσματος ανοξείδωτο τεμαχ. 2
Δ34 Απλώστρα ρούχων τεμαχ. 1
Δ35 Τραπέζι κουζίνας με ρόδες τεμαχ. 1
Δ36 Τραπέζι κουζίνας προσωπικού τεμαχ. 1
Δ37 Καρέκλες ενηλίκων τεμαχ. 10

Σύνολο ομάδας Δ χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Δ με Φ.Π.Α. :
Ομάδα Ε: Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές

Ε1 Πολυμίξερ - κουζινομηχανή τεμαχ. 1
Ε2 Λεμονοστίφτης επαγγελματικός τεμαχ. 1

Ε3 Ζυγαριά μπαταρίας (ή / και με 
μετασχηματιστή) τεμαχ. 2

Ε4 Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα σκόνης και 
νερού τεμαχ. 2

Ε5 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων-ποτηριών τεμαχ. 1
Ε6 Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα τεμαχ. 1
Ε7 Ψυγείο τεμαχ. 1
Ε8 Απορροφητήρας τεμαχ. 1

Σύνολο ομάδας Ε χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Ε με Φ.Π.Α. :
Ομάδα Στ: Έπιπλα γραφείου και χώρων υποδοχής κοινού

Στ1 Γραφείο Διευθυντή - Τμηματάρχη τεμαχ. 1
Στ2 Γραφείο Υπαλλήλου τεμαχ. 2
Στ3 Συρταροθήκη τροχήλατη τεμαχ. 4
Στ4 Κάθισμα τροχήλατο γραφείου τεμαχ. 2
Στ5 Καρέκλα Διευθυντή με ψηλή πλάτη τεμαχ. 1
Στ6 Αρχειοθήκη μεγάλη τεμαχ. 4
Στ7 Αρχειοθήκη μικρή τεμαχ. 4

Στ8 Σετ μεταλλικών ραφιών 92Χ61εκ. και 
μεταλλικές κολώνες τύπου DEXION

σετ 1

Στ9 Τραπέζι αναμονής τεμαχ. 1
Στ10 Πολυθρόνες αναμονής τεμαχ. 2
Στ11 Καναπές τριθέσιος τεμαχ. 1
Στ12 Κάθισμα επισκέπτη τεμαχ. 8

Σύνολο ομάδας Στ χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Στ με Φ.Π.Α. :
Ομάδα Ζ: Μηχανές γραφείου – ηλεκτρονικές συσκευές

Ζ1 Πολυμηχάνημα τεμαχ. 1
Ζ2 Φορητό ραδιο-cd player τεμαχ. 2
Ζ3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τεμαχ. 1
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Ζ4 Τηλεόραση 40" τεμαχ. 2
Z5 DVD player τεμαχ. 2

Σύνολο ομάδας Ζ χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Ζ με Φ.Π.Α. : 4.120,50
Ομάδα Η: Σύστημα Συναγερμού

Η1 Σύστημα συναγερμού Κατ’
αποκοπή

1

Σύνολο ομάδας Η χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Η με Φ.Π.Α. :
Ομάδα Θ: Στέγαστρα και μεταλλικές πέργκολες

Θ1 Στέγαστρα Κατ’
αποκοπή

1

Θ2 Μεταλλικές πέργκολες Κατ’
αποκοπή

1

Σύνολο ομάδας Θ χωρίς ΦΠΑ :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο ομάδας Θ με Φ.Π.Α. :

Σύνολο εξοπλισμού χωρίς Φ.Π.Α. :
Φ.Π.Α. 23% :

Σύνολο εξοπλισμού με Φ.Π.Α. :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
     Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Νατζίμπ - Γεώργιος Φαράχ Αγγελική Κουρουπάκη Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός
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