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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

(Δ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ» & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΒΟΥΡΑ») 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017» 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  46.097,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

✓Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
✓ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ
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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090338714
Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8
Πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 12351
Τηλέφωνο 2132019300, 2132019339, 2132019359
Φαξ 2132019395
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ppopi@agiavarvara.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agiavarvara.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   o Δήμος Αγίας Βαρβάρας, μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή  και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄Βαθμού).
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό (ν. 4412/2016 Α΄147, όπως ισχύει).

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.agiavarvara.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό 
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η προμήθεια  εντάχτηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του  Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ.Ε.),  
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή  λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» κατόπιν της  με αρ. 31630/2018 
πρόσκλησής  του (ΑΔΑ: 7ΜΔΑ465ΧΘ7-Ζ00) .

http://www.agiavarvara.gr/




4

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61481c333425a8d725e22bd7 στις 20/09/21 15:49

Το σύνολο της χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας αφορά σε τρία  υποέργα  (ένα για κάθε σταθμό) 
και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ - 055 με τίτλο 
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών 
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005.
Η ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έγινε με τις παρακάτω αποφάσεις :
1) Ο Δ’  Βρεφονηπιακός σταθμός  εντάχτηκε με την  αρ. 30523/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω3ΩΚ465ΧΘ7-ΛΜΠ). 
Για την προμήθεια των ειδών του σταθμού αυτού η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό 12.493,00€ με ΦΠΑ 
24%.           
2) Ο Βρεφονηπιακός σταθμός  ‘’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’  και ο Παιδικός σταθμός ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’ 
ενταχτήκαν  αρχικά στο πρόγραμμα με δικαιούχο την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση του Δήμου 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β)  με την  αρ. 30839/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΣΕ465ΧΘ7-Μ1Δ) και στην συνέχεια με την αρ. 
74268/2020 απόφαση (ΑΔΑ : 61Τ46ΜΤΛ6-ΦΝΒ) οι πιστώσεις μεταφέρθηκαν στον Δήμο. 
Για την προμήθεια των ειδών του βρεφονηπιακού σταθμού ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’  η χρηματοδότηση 
ανέρχεται στο ποσό 25.854,00€ με ΦΠΑ 24% και για τον Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  στο ποσό 7.750,00€ με 
ΦΠΑ 24%.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (και για τους τρείς σταθμούς) ανέρχεται στο ποσό 
46.097,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και  βαραίνει τους  κωδικούς 60-7133.007, 60-7133.008, 60-7135.009, 
60-7135.010 του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  διαφόρων ειδών όπως 

 Ηλεκτρικών συσκευών,
 επίπλων νηπίων-βρεφών , 
 λοιπού εξοπλισμού νηπίων-βρεφών , 
 παιχνιδιών εξωτερικού χώρου,
 παιχνιδιών εσωτερικού χώρου 
 για τους παρακάτω λειτουργούντες δημοτικούς  σταθμούς :
Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’, Παιδικό σταθμό 
‘’ΣΒΟΥΡΑ’’ 
προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) .

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV

1 ΟΜΑΔΑ 1.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
39710000-2

2 ΟΜΑΔΑ 2. 

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
39160000-1

3 ΟΜΑΔΑ  3 .

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
39150000-8

4 ΟΜΑΔΑ 4. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
37500000-3
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5 ΟΜΑΔΑ 5. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
37000000-8

    Η προμήθεια υποδιαιρείται σε ομάδες, ως εξής:
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ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ

ΟΜΑΔΑ 3. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προσφορές υποβάλλονται για μία, δύο έως και για το σύνολο των ομάδων.

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Το κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο 
των ειδών της κάθε ομάδας  όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αρ. 64/2021 μελέτης και εφόσον  η προσφορά κριθεί  αποδεκτή με 
βάση την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ποσότητες ανά σταθμό

Α/Α ΕΙΔΟΣ
Α/Α                
Τιμολογίου Τιμή 

μονάδας 
Μονάδα 
μέτρησης Βρεφονηπιακός 

''Δημήτρης  
Παντελιάδης''

Δ' Βρεφονηπιακός 
σταθμός 

Παιδικός 
σταθμός 
''ΣΒΟΥΡΑ''

Συνολική 
ποσότητα 
είδους

Μερικό 
σύνολο 

ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV 39710000-2) 1

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης 1.1 550,00 Τεμάχιο 1 1 1 3 1.650,00

2 Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης 
τοποθέτησης 1.2 594,00 Τεμάχιο 0 1 0 1 594,00

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 150,00 Τεμάχιο 1 1 1 3 450,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.        2.694,00

 ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV 3916000-8) 10

1 Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 2.1 52,00 Τεμάχιο 25 10 0 35 1.820,00

2 Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 37x38x58εκ. και 
ύψος καθίσματος 30εκ. 2.2 66,00 Τεμάχιο 20 10 0 30 1.980,00
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3 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων                     
33 x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 2.3 56,00 Τεμάχιο 0 0 30 30 1.680,00

4 Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετο  
διαστάσεων 76x53x105εκ. 2.4 99,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 594,00

5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  200Χ36Χ32 εκ. 2.5 230,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 460,00

6 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  150Χ36Χ32 εκ. 2.6 165,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 330,00

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 178,00 Τεμάχιο 4 4 0 8 1.424,00

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.  2.8 240,00 Τεμάχιο 10 0 0 10 2.400,00

9 Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων            
129 x 60 x 12 εκ. 2.9 66,00 Τεμάχιο 10 0 0 10 660,00

10 Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 60 x 80 εκ.  2.10 55,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 165,00

11 Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 
149Χ60Χ56εκ. 2.11 175,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 350,00

12 Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  
διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 εκ. 2.12 146,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 292,00

13 Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας 
χρωματιστό  διαστάσεων 105Χ105Χ56 εκ. 2.13 189,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 189,00

14 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ. 2.14 715,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 1.430,00

15 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.  2.15 324,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 648,00

16 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 2.16 296,00 Τεμάχιο 2 4 0 6 1.776,00

17 Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή διαστάσεων 
104 x 38 x 101 εκ. 2.17 375,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 375,00
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18 Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστή 
διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 2.18 440,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 440,00

19 Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 60 x 97 
εκ. 2.19 318,00 Τεμάχιο 2 0 1 3 954,00

20 Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές 
διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.      2.20 88,00 Τεμάχιο 4 0 0 4 352,00

21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 60 x 97 εκ.   2.21 219,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 438,00

22 Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων                
40x 33 x 50 εκ.  2.22 59,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 177,00

23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.        2.23 160,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 320,00

24 Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια 
διαστάσεων 66x20x44εκ. 2.24 131,00 Τεμάχιο 1 0 0 1 131,00

25 Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή 
διαστάσεων 120x22x69εκ. 2.25 135,00 Τεμάχιο 1 0 0 1 135,00

26 Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 
35εκ. 2.26 76,00 Τεμάχιο 6 4 0 10 760,00

27
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου 
διαστάσεων 102 x 19εκ. 2.27 94,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 94,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.        20.374,00
  

ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV  3915000-8)
1 Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 38,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 266,00

2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 3.2 75,00 Τεμάχιο 4 4 0 8 600,00

3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6 εκ. 3.3 33,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 198,00
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4
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  
χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  
ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .

3.4 90,00 Τεμάχιο 0 3 0 3 270,00

5
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  
χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. 
και ύψους 150εκ.

3.5 169,00 Τεμάχιο 0 4 0 4 676,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.    2.010,00

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(CPV 37500000-3)

1 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ. 4.1 365,00 Τεμάχιο 1 1 0 2 730,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.        730,00

         

 ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(CPV 3700000-8) 

       

1 Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος 
του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 5.1 308,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 924,00

2 Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη) 
διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 5.2 278,00 Τεμάχιο 1 1 0 2 556,00

3 Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού χρώματος  
με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 75x 38 x 38εκ. 5.3 165,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 495,00

4 Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε 
όλο το μήκος του πάγκου διαστάσεων 84 x 37 x 91εκ. 5.4 296,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 296,00
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5 Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  
67 x 55x 125 εκ. 5.5 220,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 880,00

6 Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη 
διαστάσεων 100x106x140εκ. 5.6 298,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 596,00

7
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με 
ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων        
72 x40x112 εκ.  

5.7 296,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 888,00

8
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό 
καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα λουλουδιού . Διαστάσεις 
επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 
76 x 76εκ. 

5.8 316,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 316,00

9
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων 
των οργάνων και των γάντζων αυτών διαστάσεων            
81 x 16 x 75 εκ.  

5.9 125,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 250,00

10 Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας, 
με εξαρτήματα -εργαλεία διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 5.10 90,00 Τεμάχιο 2 0 1 3 270,00

11 Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές 
,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους  81 εκ. 5.11 68,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 136,00

12 Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με περιεχόμενο 
24 μουσικά όργανα. 5.12 153,00 Τεμάχιο 2 2 0 4 612,00

13 Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα 
πλαστικά 5.13 87,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 261,00

14 Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων               
22,5 x 21x 16,5εκ. 5.14 45,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 225,00

15
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - μινιατούρα , 
ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 τεμαχίων διαστάσεων  
σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ. 

5.15 21,00 Τεμάχιο 6 0 0 6 126,00
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16 Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 
τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ. 5.16 77,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 231,00

17 Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 
τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 5.17 9,00 Τεμάχιο 15 0 0 15 135,00

18
Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  
χρωμάτων  σε συσκευασία 250 τεμαχίων με πιστοποίηση 
CE, σε πλαστικό κουτί.

5.18 39,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 117,00

19
Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών 
διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων χρωμάτων, με 
πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική 
σακούλα  

5.19 60,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 180,00

20 Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό ύφασμα,  
διαστάσεων 70 x 100εκ. 5.20 47,00 Τεμάχιο 4 0 0 4 188,00

21 Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι διαστάσεων     
25 x 47 x 25εκ. 5.21 30,00 Τεμάχιο 4 8 0 12 360,00

22 Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 5.22 35,00 Τεμάχιο 8 8 0 16 560,00

23 Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 5.23 65,00 Τεμάχιο 3 6 0 9 585,00

24 Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 5.24 48,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 336,00

25 Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό 
ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 5.25 26,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 156,00

26 Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 
27,4x 10 x 25εκ. 5.26 26,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 182,00

27 Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων  
35x 10 x 25εκ.     5.27 40,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 240,00

28 Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό 
πλαστικό 39 τεμαχίων.  

5.28 18,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 90,00
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29
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 
τεμαχίων. 5.29 42,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 210,00

30 Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 
τεμαχίων. 5.30 35,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 210,00

31 Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων. 5.31 22,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 88,00

32 Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους 
,σετ  12τεμαχίων. 5.32 42,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 126,00

33 Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ 
4  τεμαχίων. 5.33 14,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 56,00

34 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου 
ύψους 45εκ. 5.34 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00

35 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού 
ύψους 45εκ. 5.35 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00

36 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη  
ύψους 45εκ. 5.36 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.        11.367,00

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ        37.175,00

 ΦΠΑ 24%        8.922,00

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       46.097,00
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Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 46.097,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2021 και συγκεκριμένα τους  Κ.Α  60-7133.007, 60-7133.008,  60-7135.009, 60-7135.010 του  
προϋπολογισμού  του Δήμου έτους 2021. 

Η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχτηκε με την αριθ. 181/2021 απόφαση της Ο.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 
27 και 121 του Ν.4412/2016 είναι ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πιο 
συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή, ανά ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ανάρτηση του 
συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
της παρούσας διακήρυξης. 

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

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν 
και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α»   [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

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

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

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

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

• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της 
παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

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

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

• Του  Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

• Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
• Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15,
• Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
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• Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ 
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».

• της ΚΥΑ με αρ. 76928/09.07.2021 και θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) 

• Του Ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

• Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

• Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

• Του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

• Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 31630/28.06.2018 Πρόσκληση Υπουργού Εσωτερικών, για την υποβολή αιτήσεων 
επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

• Την με αρ. 85/26-11-2018 απόφαση Δ.Σ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) για την λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης για την ένταξη στο πρόγραμμα 
με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» του ΥΠ.ΕΣ.

• Την με αρ. 193/20-12-2018 απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής πρότασης για την επιχορήγηση του Δήμου 
• Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με την πρόσκληση με αρ. πρ. 31630/28.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ-Ζ00) του 

Υπουργείου Εσωτερικών.
• Την με αρ. πρ. 10709/18-03-2019 αίτηση για χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) για προσαρμογή λειτουργούντων σταθμών της ( Βρεφονηπιακού σταθμού 

1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 
8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €)
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«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ» και παιδικού σταθμού «ΣΒΟΥΡΑ»)  στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

• Την με αρ. πρ. 2.930/19-03-2019 αίτηση για χρηματοδότηση του Δήμου για προσαρμογή 
λειτουργούντων σταθμών του ( Δ΄ Βρεφονηπιακού και Γ΄ παιδικού)  στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

• Την με αρ. πρ. 30523/22-04-2019 Ένταξη Πράξης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο Πρόγραμμα: 
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

• Την με αρ. πρ. 30839/22-04-2019 Ένταξη Πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας 
Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών 
για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

• Την με αρ. πρ. 74268/03-11/2020 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 
30839/22-04-2019 απόφασης ένταξης Πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας 
Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών 
για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

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

• Την με αρ. 64/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.
• Το πρωτογενές αίτημα με αρ. ΑΔΑΜ 21REQ008828721 2021-06-29.
• Το εγκεκριμένο αίτημα με αρ. ΑΔΑΜ 21REQ009170600 2021-09-08.
• Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στους  K.A. 60-7133.007, 

60-7133.008, 60-7135.009, 60-7135.010 και τις Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης  Β 64, 65, 66, 
67/2021 αντίστοιχα.

• Την με αρ. 179/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής  διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών για το έτος 2021.

• την με αρ.   181/2021 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της με αρ. 64/2021 μελέτης και καθορισμού των 
όρων διακήρυξης για την «προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την προσαρμογή των 
λειτουργούντων  δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ 
βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός 
’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 07/10/2021 και ώρα 14.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από την 21/09/2021 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14.00.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

http://www.promitheus.gov.gr/




16

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61481c333425a8d725e22bd7 στις 20/09/21 15:49

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 139688, και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016.

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.agiavarvara.gr στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών, 
Διαγωνισμοί. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο,  καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνει τον 
ανάδοχο προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί  η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή

Εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε ομάδες, θα επιμεριστεί η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά ομάδα, 
αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.agiavarvara.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

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

1. η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας διακήρυξης)
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 64/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω
και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας.
3. Η γενική και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες ή την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
www.agiavarvara.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.

file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.agiavarvara.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
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συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού που 
αντιστοιχεί σε  ποσοστό 2%, υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας (του ενδεικτικού προϋπολογισμού) 
εκτός  Φ.Π.Α., της κάθε ομάδας ή του συνόλου των ομάδων για την/τις οποία/ες υποβάλλεται 
προσφορά. Κατά συνέπεια υποβάλλεται μία μόνο εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα απευθύνεται 
στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Α/Α Περιγραφή είδους ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1 ΟΜΑΔΑ 1.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
53,88€

2 ΟΜΑΔΑ 2. 

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
407,48€

3 ΟΜΑΔΑ  3 .

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
40,20

4 ΟΜΑΔΑ 4. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
14,60

5 ΟΜΑΔΑ 5. 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
227,34

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι εφτά (7) μήνες, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
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δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής.

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη2 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

2 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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





23

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61481c333425a8d725e22bd7 στις 20/09/21 15:49

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

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

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

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

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20163, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

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

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

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

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

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

3 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.

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

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.

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

Κριτήρια Επιλογής 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης.

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με:

• Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού

• Την Πιστοποίηση CE και τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου όπου 

αυτές απαιτούνται.

• Την Ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας (όπου απαιτείται) 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Καθώς δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6  δεν δύνανται οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς να στηριχθούν σε τρίτους.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
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κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 .

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4  
και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος Ι΄. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
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3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
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επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του..

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α)  
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. και υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – κύριας και επικουρικής 
– στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, 
οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι 
πιστοποιητικά:

• Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού
• Την Πιστοποίηση CE και τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού 

ελέγχου.
• Την Ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας (όπου απαιτείται) 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
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οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.4

4 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.





32

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61481c333425a8d725e22bd7 στις 20/09/21 15:49

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Α και το άρθρο 
2.3.1 Κριτήρια ανάθεσης της παρούσας και την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας και το 
υπόδειγμα που βρίσκεται στο παράρτημα ΙΙΙ΄ οικονομική προσφορά.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  
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ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/19995, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

5 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα.

Ο προσφέρων για την ΟΜΑΔΑ 1 οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο με την ένδειξη  
« ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα παρακάτω:

• Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού
• Την Πιστοποίηση CE
• Την Ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας (όπου απαιτείται) 
• Για το κάθε είδος της ομάδας τεχνικά φυλλάδια με περιγραφή  στην ελληνική γλώσσα 

εικόνες/φωτογραφίες,  και γενικά κάθε άλλο στοιχειό προκειμένου να προκύπτει με  σαφήνεια ακριβή 
και πλήρη εικόνα για το είδος και στις προδιαγραφές αυτού. 

• υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/1986 για τα παρακάτω  : 

 Ότι τα προσφερόμενα είδη  θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης. 
 Θα παραδώσει στον Δήμο εγχειρίδια χρήσης, τα απαραίτητα πιστοποιητικά εγγυήσεων και τα 

βιβλία οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα και θα εκπαιδεύσει τους 
εμπλεκόμενους με την λειτουργία χρήστες . 

 Θα παρέχει τουλάχιστον διετή (2)  εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών και εντός του χρόνου 
αυτού η αποκατάσταση της όποιας δυσλειτουργίας προκύψει στον εξοπλισμό και στην 
εγκατάσταση στα πλαίσια της ορθής χρήσης αυτού, θα γίνεται αποκλειστικά με δαπάνες του

 Επίσης θα παρέχει τουλάχιστον για μία πενταετία (5)  τεχνική υποστήριξη των υλικών 
(εξασφάλιση ανταλλακτικών, εργασία αντικατάστασης, επισκευής  κ.λ.π). 

Ο προσφέρων για τις ΟΜΑΔΕΣ 2-3-4-5 , οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα παρακάτω:
• Το πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού. 
• Την Πιστοποίηση CE και τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου .
• Για το κάθε είδος της ομάδας φυλλάδια με περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, 
εικόνες/φωτογραφίες,  και γενικά κάθε άλλο στοιχειό προκειμένου να προκύπτει με  σαφήνεια ακριβή και 
πλήρη εικόνα για το είδος και στις προδιαγραφές αυτού.
• υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/1986 για τα παρακάτω:

 Ότι τα προσφερόμενα είδη  θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης. 
 Θα παρέχει τουλάχιστον τριετή (3) εγγύηση για τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα-παιχνίδια 

βρεφών/νήπιων).

 Θα παρέχει τουλάχιστον ενός έτους  (1) εγγύηση  για τα όλα τα υπόλοιπα είδη των ΟΜΑΔΩΝ  2-3-4-
5. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά 
τους και υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
σύμφωνα τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης (κατά προτίμηση σε ένα (1) 
αρχείο pdf).

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

Η Οικονομική Προσφορά  συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης: 

H πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο 
των ειδών της κάθε ομάδας  όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αρ. 64/2021 
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μελέτης και εφόσον  η προσφορά κριθεί  αποδεκτή με βάση την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μία, δυο ή για το σύνολο των 
ομάδων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει δεν έχει αποτυπωθεί λεπτομερώς (ανά είδος ομάδας) στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο & το υπόδειγμα της 
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IΙΙ  που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο  Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η 
οικονομική προσφορά σύμφωνα τα ανωτέρω, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Τετάρτη 13/10/2021  και ώρα 10.00 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. 

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι 
των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 & 2.2.7  αυτής. 
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
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ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 & 2.2.7 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες 
της αναθέτουσας αρχής. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής και εξετάζεται από την 
επιτροπή ενστάσεων (αρθρο 221, παρ. 11α΄), σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης (αρθρ. 127 Ν4412/16)

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί 
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του 
ν.4412/2016.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα  ή από τη 
συντέλεση της παράλειψης.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης. η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, 
η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, της ομάδας ή των ομάδων της σύμβασης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης,. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση  του αναδόχου. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').6

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος ποσοστού (σήμερα) τέσσερα τοις εκατό (4%) για προμήθεια αγαθών.  και οχτώ τοις εκατό (8%) 
για παροχή υπηρεσιών επί του προ ΦΠΑ ποσού. 

δ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης. 

Ο ΦΠΑ που αναλογεί βαραίνει το Δήμο.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
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203 του ν. 4412/20166 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο7 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.

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

 
7 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών  από 
την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι  της παρούσας.

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή με δικά του ή μισθωμένα 
μεταφορικά μέσα, σε σημεία και με προϋποθέσεις που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
και σε συνεργασία με την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την παράδοση (ολική ή τμηματική ) τουλάχιστον 
δύο μέρες (2) νωρίτερα. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί, όπου αναφέρεται, πλήρως εγκατεστημένος, σε ασφαλή και 
κανονική λειτουργία και να έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι.
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Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών. Για την 
παραλαβή του εξοπλισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που πιθανόν να γίνει μέχρι την παράδοση και τοποθέτηση 
των ειδών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 
με κάθε χορηγούμενο είδος.

Από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα διενεργείται ποσοτικός και ενδεχομένως και ποιοτικός έλεγχος  
κατά την παραλαβή των υλικών. Η επιτροπή αυτή θα καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες που 
παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και θα ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

Για την παρούσα προμήθεια ο ποιοτικός έλεγχος  θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση ενώ το οποιοδήποτε 
κόστος διενέργειας ελέγχου θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση  
κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της  κατ΄έφεση εξέτασης.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό.

6.2.2 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
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απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

H εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής 
Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της  παρούσας σύμβασης, δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή 
τιμής.

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Τα είδη όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται 
από τις εργοστασιακές εγγυήσεις ή αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ομάδα ειδών. Κατά 
την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου 
της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες 
καλής λειτουργίας.

6.6 Λοιπές διατάξεις 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι των Τευχών Διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου των 
Τευχών Διακήρυξης συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που 
προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του Διαγωνιζομένου (με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 Ν. 4412/2016). Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων της παρούσας και των παραρτημάτων της από τον συμμετέχοντα.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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Σελ.  29-35 
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5. Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελ. 40-45 

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  Σελ.  46-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

    
 
 
 

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των λειτουργούντων  
δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του 
δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , 
βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & 
παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του 
Π.Δ. 99/2017»  
  
Αρ. Μελέτης:  64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2, 39161000-8,  39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

    
 
 
 

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
για την προσαρμογή των λειτουργούντων  δημοτικών παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας        
(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός 
’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) 
στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
  
Αρ. Μελέτης:  64/2021 

 Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%     

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 
         

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  διαφόρων ειδών όπως : 

 Ηλεκτρικών συσκευών, 

 Επίπλων νηπίων-βρεφών ,  

 Λοιπού εξοπλισμού νηπίων-βρεφών ,  

 Παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, 

 Παιχνιδιών εσωτερικού χώρου  

για τους παρακάτω δημοτικούς  σταθμούς : 

 Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , 

 Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’,  

 Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  

προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις  αδειοδότησης  λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) . 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα 

μελέτη , θα πληρούν  τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρουν το σήμα CE 

όπου απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης ή ετικέτες που τυχόν απαιτούνται και θα πληρούν  

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

Η  κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια αυτών των ειδών θα είναι πιστοποιημένη  με  

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι επώνυμων αναγνωρισμένων εταιρειών , καινούργιες,    αμεταχείριστες .  

Θα μεταφερθούν , θα και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία μετά από σύνδεση αυτών με το ηλεκτρικό  

δίκτυο (όπου απαιτείται) στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Όλα τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα -παιχνίδια βρεφών/νήπιων) θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου 

τύπου, καλαίσθητα, λειτουργικά, αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης και ανθεκτικής  κατασκευής 

κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση. Τα είδη αυτά καθώς και τα είδη της ομάδας 2, θα προσκομιστούν , θα 

τοποθετηθούν (κατόπιν συναρμολόγησης όπου αυτό απαιτείται) επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν 

από την Υπηρεσία. Οπού στις επιμέρους περιγραφές τα ξύλινα έπιπλα και παιχνίδια αναφέρονται χρωματιστά η 

επιλογή των χρωμάτων θα είναι της υπηρεσίας.   
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Τα μη ξύλινα παιχνίδια  εσωτερικού χώρου θα προσκομιστούν συσκευασμένα στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Η προμήθεια θα γίνει κατόπιν διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , με τους όρους της Διακήρυξης και Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες  από την 

ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η προμήθεια  εντάχτηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του  Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ.Ε.)                      

«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή  λειτουργούντων 

δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.» κατόπιν της  με αρ. 31630/2018 

πρόσκλησής  του (ΑΔΑ: 7ΜΔΑ465ΧΘ7-Ζ00) . 

Το σύνολο της χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας αφορά σε τρία  υποέργα  (ένα για κάθε σταθμό). 

Η ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έγινε με τις παρακάτω αποφάσεις : 

1) Ο Δ’  Βρεφονηπιακός σταθμός  εντάχτηκε με την  αρ. 30523/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω3ΩΚ465ΧΘ7-ΛΜΠ). 

Για την προμήθεια των ειδών του σταθμού αυτού η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό 12.493,00€ με ΦΠΑ 

24%.  

2) Ο Βρεφονηπιακός σταθμός  ‘’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’  και ο Παιδικός σταθμός ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’ ενταχτήκαν  

αρχικά στο πρόγραμμα με δικαιούχο την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β)  με την  

αρ. 30839/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΣΕ465ΧΘ7-Μ1Δ) και στην συνέχεια με την αρ. 74268/2020 απόφαση 

(ΑΔΑ : 61Τ46ΜΤΛ6-ΦΝΒ) οι πιστώσεις μεταφέρθηκαν στον Δήμο.  

Για την προμήθεια των ειδών του βρεφονηπιακού σταθμού ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’  η χρηματοδότηση 

ανέρχεται στο ποσό 25.854,00€ με ΦΠΑ 24% και για τον Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  στο ποσό 7.750,00€ με 

ΦΠΑ 24%.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (και για τους τρείς σταθμούς ) ανέρχεται στο ποσό 

46.097,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και  βαραίνει τους  κωδικούς 60-7133.007, 60-

7133.008,          60-7135.009, 60-7135.010 του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  

 

Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                        Θεωρήθηκε:  28  / 05 / 2021 
Η Συντάξασα  Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
Πολιτικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

    
Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των λειτουργούντων 
δημοτικών παιδικών  και βρεφονηπιακών σταθμών του 
δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός, 
βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ 
& παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του 
Π.Δ. 99/2017»  
Αρ. Μελέτης:  64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών : 

 ηλεκτρικών συσκευών (ομάδα 1) 

 έπιπλα νηπίων-βρεφών (ομάδα 2) , 

 λοιπός εξοπλισμός νηπίων-βρεφών (ομάδα 3) , 

 παιχνίδια εξωτερικού χώρου(ομάδα 4) , 

 παιχνίδια εσωτερικού χώρου (ομάδα 5) , 

Το κάθε είδος θα  έχει εγγύηση τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην 

κάθε επιμέρους ομάδας εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος 

έναρξης κάθε εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία που θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.  

Οι περιγραφές των ειδών είναι ενδεικτικές ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την 

ποιότητα και τα υλικά κατασκευής.  

O ανάδοχος πριν την προμήθεια θα πρέπει να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις του χώρου ή του 

στοιχείου  όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. για τα είδη  ΑΤ. 3.4-3.5) και να παραδώσει/εγκαταστήσει με 

ανάλογες διαστάσεις.  

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

φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

(δήλωση συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης που τυχόν απαιτούνται και  να πληροί όλες 

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

Η  κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια αυτών των ειδών θα είναι πιστοποιημένη  με  

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

Για κάθε ομάδα καθορίζεται  επακριβώς όσα πρέπει να υποβάλλουν οι προσφέροντες προκειμένου να 

εξασφαλιστούν οι ζητούμενες προδιαγραφές.  

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι επώνυμων αναγνωρισμένων εταιρειών , καινούργιες, αμεταχείριστες .  
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Οι συσκευές θα είναι εναρμονισμένες  µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  και µε τα λοιπά πρότυπα για την ασφάλεια και 

υγιεινή και θα φέρουν την  ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας . 

Τα είδη θα μεταφερθούν , θα και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία μετά από σύνδεση αυτών με το 

ηλεκτρικό  δίκτυο (όπου απαιτείται) στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Ο προσφέρων για την ΟΜΑΔΑ 1 οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο με την 

ένδειξη  « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα παρακάτω  : 

 Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού 

 Την Πιστοποίηση CE 

 Την Ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας (όπου απαιτείται)  

 Για το κάθε είδος της ομάδας τεχνικά φυλλάδια με περιγραφή  στην ελληνική γλώσσα εικόνες/φωτογραφίες,  

και γενικά κάθε άλλο στοιχειό προκειμένου να προκύπτει με  σαφήνεια ακριβή και πλήρη εικόνα για το είδος και 

στις προδιαγραφές αυτού.  

Ο προσφέρων για την ΟΜΑΔΑ 1 οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο με την 

ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν1599/1986 για τα παρακάτω  : 

 Ότι τα προσφερόμενα είδη  θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.  

 Θα παραδώσει στον Δήμο εγχειρίδια χρήσης, τα απαραίτητα πιστοποιητικά εγγυήσεων και τα βιβλία οδηγιών 

λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα και θα εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους με την λειτουργία 

χρήστες .  

 Θα παρέχει τουλάχιστον διετή (2)  εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών και εντός του χρόνου αυτού η 

αποκατάσταση της όποιας δυσλειτουργίας προκύψει στον εξοπλισμό και στην εγκατάσταση στα πλαίσια της 

ορθής χρήσης αυτού, θα γίνεται αποκλειστικά με δαπάνες του . Επίσης θα παρέχει τουλάχιστον για μία 

πενταετία (5)  τεχνική υποστήριξη των υλικών (εξασφάλιση ανταλλακτικών, εργασία αντικατάστασης, επισκευής  

κ.λ.π).  

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ,  

ΟΜΑΔΑ 3. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΡΕΦΩΝ, 

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,  

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα και παιχνίδια νήπιων-βρεφών ), τα παιχνίδια εξωτερικού 

χώρου καθώς και τα είδη της ομάδας 3, θα προσκομιστούν , θα τοποθετηθούν (κατόπιν συναρμολόγησης 

όπου αυτό απαιτείται) επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Τα μη ξύλινα παιχνίδια  εσωτερικού χώρου, θα προσκομιστούν συσκευασμένα όπως αναφέρεται στις 

παρακάτω περιγραφές , θα φέρουν δε απαραίτητα την ένδειξη CE  στους χώρους που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία.  

Τα είδη θα πρέπει να πληρούν  τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρουν το 

σήμα CE όπου απαιτείται, να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νομοθεσία.Τα πρότυπα αναφέρονται στις επιμέρους περιγραφές των ειδών . 
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Η  κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια αυτών των ειδών θα είναι πιστοποιημένη  με  

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

Όλα τα  προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα -παιχνίδια βρεφών/νήπιων) θα είναι γνωστού και 

αναγνωρισμένου τύπου, καλαίσθητα, λειτουργικά, αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης και ανθεκτικής  

κατασκευής κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση.  

Οι αναγραφόμενες επιμέρους διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές , (πλην της διατομής/πάχους του 

υλικού) και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε είδους και μπορεί να αποκλίνουν κατά 

+/-2%.  

Ακόμα και αν δεν αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές   όλα τα είδη ξύλινης κατασκευής θα έχουν 

στρογγυλεμένες γωνιές για την αποφυγή ατυχημάτων και θα είναι βερνικωμένα όπου απαιτείται.  

Οπού στις επιμέρους περιγραφές τα ξύλινα έπιπλα και παιχνίδια αναφέρονται χρωματιστά η επιλογή των 

χρωμάτων θα είναι της υπηρεσίας.  Τα χρώματα θα είναι  µη τοξικά, νερού  και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ο προσφέρων για τις ΟΜΑΔΕΣ 2-3-4-5 , οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο 

με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα παρακάτω: 

 Το πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

 Την Πιστοποίηση CE και τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου . 

 Για το κάθε είδος της ομάδας φυλλάδια με περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, εικόνες/φωτογραφίες,  και 

γενικά κάθε άλλο στοιχειό προκειμένου να προκύπτει με  σαφήνεια ακριβή και πλήρη εικόνα για το είδος και στις 

προδιαγραφές αυτού. 

Ο προσφέρων για τις ΟΜΑΔΕΣ 2-3-4-5, οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο 

με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » υπεύθυνες δηλώσεις 

του Ν1599/1986 για τα παρακάτω: 

  Ότι τα προσφερόμενα είδη  θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.  

  Θα παρέχει τουλάχιστον τριετή (3) εγγύηση για τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα-παιχνίδια 

βρεφών/νήπιων). 

  Θα παρέχει τουλάχιστον ενός έτους  (1) εγγύηση  για τα όλα τα υπόλοιπα είδη των ΟΜΑΔΩΝ  2-3-4-5.  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Άρθρο 1.1  Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερο.  
Δίπορτο ψυγείο, ελεύθερης τοποθέτησης, αναγνωρισμένης εταιρείας, διαστάσεων περίπου 170 x 70 x 77εκ, 
μεικτής χωρητικότητας τουλάχιστον 450lt, χωρητικότητας κατάψυξης τουλάχιστον 95lt, χωρητικότητας 
συντήρησης τουλάχιστον  320lt , ενεργειακής κλάσης Α+, με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, με ειδικό 
σύστημα ψύξης ώστε ο αέρας  να κατανέμεται ομοιόμορφα στο εσωτερικό της συντήρησης. 
Η συντήρηση να διαθέτει 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας ή σχάρες που ρυθμίζονται σε ύψος και να αφαιρούνται, 
συρτάρι με ρυθμιστή υγρασίας για φρούτα και λαχανικά, αυγοθήκες, 3 ράφια θύρας, εσωτερικό φωτισμό LED . 
Η κατάψυξη να είναι  Τεχνολογίας No Frost (να μη χρειάζεται χειροκίνητη απόψυξη), 4 αστέρων, με Quick 
Freezer για γρήγορη κατάψυξη, με ικανότητα κατάψυξης 8kg σε 24 ώρες, αυτονομία σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος για τουλάχιστον  12 ώρες . 
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Άρθρο 1.2  Κουζίνα οικιακή, ελεύθερη με κεραμικές εστίες.   
Κουζίνα οικιακή  με κεραμικές εστίες και φούρνο , ελεύθερης τοποθέτησης, αναγνωρισμένης  εταιρείας , 
διαστάσεων της τάξεως μεγέθους 85 x 60 x 60εκ., ενεργειακής κλάσης Α, 220-240V, με ισχύ  10200 W, 50-60 
Hz . 
Η βάση να είναι κεραμική με 5 τουλάχιστον  εστίες μαγειρέματος ( μη μετρούμενης της ζώνης του καφέ),  με 
οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων, με βυθιζόμενους διακόπτες , με ηλεκτρονικό ρολόι , με προγραμματιστή 
χρόνου μαγειρέματος , με κλείδωμα ασφαλείας για παιδία.  
Ο φούρνος να είναι ωφέλιμης  χωρητικότητας 66 l, με συρτάρι αποθήκευσης σκευών, με φωτισμό θαλάμου,  
με  αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean στην πίσω επιφάνεια , με τριπλό κρύσταλλο στην πόρτα , με 
σύστημα εύκολης αφαίρεσης  κρυστάλλου από την πόρτα (για καθαρισμό),  με τρία επίπεδα ψησίματος , με 7 
τρόπους ψησίματος (πάνω & κάτω θέρμανση, συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, βαθμίδα για πίτσα, κάτω 
θέρμανση, θερμός αέρας, γκριλ μεγάλο), με εξοπλισμό αποτελούμενου τουλάχιστον από ταψί γενικής χρήσης, 
σχάρα, εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt. 
 
 
Άρθρο 1.3  Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική.  
Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικής χρήσης, αναγνωρισμένης εταιρείας , καινούργια , αμεταχείριστη , 
πολλαπλών εφαρμογών, τροχήλατη, με αναρροφητική ισχύ 1800 W με  σε καταναλωτική ισχύ  1100 W, 220-
240V, 50-60 Hz με πλαστικό κάδο χωρητικότητας δοχείου  25 λίτρα και με επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, με 
αποσπώμενη λαβή , με περιστροφικό διακόπτη on/off,  με όλα τα εξαρτήματα καθαρισμού (σωλήνας 
αναρρόφησης, αποσπώμενη λαβή, ακροφύσιο, βούρτσες και πέλματα καθαρισμού, πέλματα κ.λ.π.) 
Ενδεικτικές διαστάσεις 42x38x65εκ.   
 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 

Άρθρο 2.1 Καρεκλάκι νηπίων στοιβαζόμενο.  
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς , λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ξύλου , 
ανατομικό, με πέντε πήχες  στο  κάθισμα μορσατστές και όχι καρφωτές  και δύο καμπυλωτές πήχες στην πλάτη  
επίσης μορσαριστές. Με στρογγυλεμένες γωνιές προς αποφυγή ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά 
τακάκια στα πέλματα . Βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού , μη τοξικά , νερού και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕN 1728:2012, EN 1729-2:2012+A1:2015, EN 71-3:2013+A1:2014. Διατάσεις:  
38x33x59εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
 
 
Άρθρο 2.2 Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα. 
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ξύλου, 
ανατομικό, με πέντε πήχες  στο  κάθισμα μορσαριστές και όχι καρφωτές και δύο καμπυλωτές πήχες  στην 
πλάτη εκ των οποίων η μία πλατύτερη επίσης μορσαριστές. Με στρογγυλεμένες γωνιές προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Βαφή με βερνίκια  μη τοξικά , νερού και 
φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕN 1728:2012, EN 1729-2:2012+A1:2015,EN71-
3:2013+A1:2014. Διατάσεις:  37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
 
 
Άρθρο 2.3  Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό. 
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο, ο σκελετός και η πλάτη με το 
κάθισμα θα είναι χρωματιστά , ανατομικό, με πέντε  πήχες  στο  κάθισμα μορσαριστές και όχι καρφωτές και μία 
φαρδύτερη καμπυλωτή  στην πλάτη επίσης μορσαριστή. Με στρογγυλεμένες γωνιές προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα. Βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα Ε 1728:2012, Α 1729-2:2012+A1:2015, EN 71-
3:2013+A1:2014. Διαστάσεις:  33x33x58,50εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
 
 
Άρθρο 2.4  Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό.  
Κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό και  ολόγυρο πλαστικό πλαίσιο στο τελείωμα των ποδιών, με πλαστική 
βάση για τοποθέτηση σκευών φαγητού , με τρεις θέσεις ανάκλησης, με ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας , 
ρυθμιζόμενο υποπόδιο, σταθερό κάθισμα επενδυμένο με δερματίνη. Διαστάσεις: 76x53x105εκ. 
 
 
Άρθρο 2.5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων 200Χ36Χ32 εκ. 
Ο σκελετός κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς , με τέσσερα πόδια και τέσσερεις τραβέρσες , 
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λουστραρισμένος σε φυσικό χρώμα ξύλου.  Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο  από συνθετικό ξύλο  MDF 
πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση οξιάς, χρωματιστό. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Η βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη 
τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον . Διαστάσεις : 200Χ36Χ32 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.6  Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  150Χ36Χ32 εκ.  
Ο σκελετός κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς , με τέσσερα πόδια και τέσσερεις τραβέρσες , 
λουστραρισμένος σε φυσικό χρώμα ξύλου.  Το κάθισμα θα είναι  από συνθετικό ξύλο  MDF πάχους 20χιλιοστών 
με επένδυση οξιάς χρωματιστό. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Θα φέρει φυτευτά 
ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Η βαφή με χρώματα και βερνίκια μη τοξικά , νερού και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Διαστάσεις :  150Χ36Χ32 εκ.  
 
 

Άρθρο 2.7 Καναπές αφρώδες.  
Κατασκευασμένος από αφρώδες άκαμπτο υλικό,  πυκνότητας 30κιλά/μ3, τάση συμπίεσης 3,6kPA (δείκτης 
EL3036), αντιβακτηριακό. Θα αποτελείται  από ξεχωριστά κομμάτια πλάτης-καθίσματος  χωρίς σκελετό.. Θα 
είναι  επενδυμένος  με ύφασμα υψηλής ποιότητας καπιτονέ σε διάφορα χρώματα. Τα καλύμματα θα είναι 
αποσπώμενα με φερμουάρ, πλενόμενα. Διαστάσεις: 110 x 55 x 50 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.8   Κρεβάτι βρεφικό. 
Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο.  Θα περικλείεται περιμετρικά με ξύλινες πήχεις 
διατομής 30*5 χιλιοστών ,σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 10 εκατοστών και στο πάνω μέρος θα συνδέονται 
με ξύλινο πλαίσιο. Το ένα πλαϊνό θα  ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Τα πόδια θα 
έχουν διατομή 45*45 χιλιοστά. Ο πάτος θα έχει ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα. Θα φέρει 4 
ενισχυμένες ρόδες. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα προς αποφυγή ατυχημάτων.  Βαφή με βερνίκια  μη 
τοξικά , νερού και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα.  EN 716-1:2008+A1-2013 και EN 716-
2:2008+A1-2013. Διαστάσεις: 136 x 68 x 88 εκ.   
 
 
Άρθρο 2.9  Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι . 
Ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο Με ελατηριωτή βάση με πυκνότητα ελατηρίων 100ελ/μ2 και διάμετρο 
συρμάτων ελατηρίου 2,40μμ. Τα υλικά γεμίσματος:   λευκή βάτα από 100% βαμβάκι    και κοκκοφοίνικας.  Η 
επένδυση:  ύφασμα καπιτονέ ζακάρ με φερμουάρ ελέγχου. Η μία μεγαλύτερη πλευρά του στρώματος  στα 2/3 
της επιφάνειάς της θα έχει αδιάβροχη επένδυση. Διαστάσεις: 129 x 60 x 12 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.10  Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο . 
Κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, με δίχτυ ανοιγμένο με φερμουάρ (παράθυρο)  στις δύο μεγαλύτερες 
πλευρές και     κατά προτίμηση με παραστάσεις ύφασμα στις άλλες δύο πλευρές, με στοματάκι πάχους 2εκ. από 
αφρώδη υλικό επενδεδυμένο με αδιάβροχο υλικό η δερματίνη, χρωματιστό. Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 716-
1:2008+A1-2013.  Διαστάσεις: 120 x 60 x 80 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.11 Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό. 
Ο σκελετός θα είναι  κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Τα πόδια θα είναι τετράγωνης διατομής 5*5εκ, με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Η επιφάνεια 
του τραπεζιού θα είναι από συνθετικό ξύλο MDF πάχους 20 χιλιοστών  με επένδυση χρωματιστής φορμάικας , 
σε οβάλ σχήμα. Η σύνδεση του σκελετού με την επιφάνεια εργασίας θα έχει επιπροσθέτως  βιδωτές μεταλλικές 
γωνίες .Με στρογγυλεμένα όλα  τα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με βερνίκια και χρώματα νερού, 
μη τοξικά , και φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα  τα πρότυπα EN 71-1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 
71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις:149Χ60Χ56εκ.  
 
 
Άρθρο 2.12 Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό. 
Ο σκελετός θα είναι  κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστή οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου . Τα πόδια θα είναι τετράγωνης διατομής 5*5εκ, με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα. Η επιφάνεια 
του τραπεζιού θα είναι από συνθετικό ξύλο MDF πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση χρωματιστής φορμάικας, σε 
κυκλικό σχήμα, με μια εγκοπή στη μια του πλευρά έτσι ώστε να μπορεί να εφάπτεται ακριβώς με άλλα ομοίου 
σχήματος τραπέζια  και να δημιουργεί συνδυασμούς. Η σύνδεση του σκελετού με την επιφάνεια εργασίας θα 
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έχει επιπροσθέτως  βιδωτές μεταλλικές γωνίες. Με στρογγυλεμένα όλα  τα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 
βαφή με βερνίκια και χρώματα μη τοξικά , νερού και φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα  τα πρότυπα EN 71-
1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2013+A1:2014 Διαστάσεις: Διάμετρος: 102 εκ. Ύψος 56 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.13  Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας χρωματιστό.   
Ο σκελετός θα είναι  κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστή οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου . Τα πόδια θα είναι τετράγωνης διατομής 5*5εκ, με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα. Το τραπέζι 
θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι  από συνθετικό ξύλο  
MDF πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση χρωματιστής φορμάικας σε σχήμα μαργαρίτας.Στο κέντρο της 
επιφάνειας εργασίας θα  υπάρχει εγκοπή και τοποθετημένη στρογγυλή πλαστική λεκάνη διαμέτρου 35εκ.  Με 
στρογγυλεμένα όλα  τα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με βερνίκια και χρώματα μη τοξικά , νερού 
και φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα  τα πρότυπα EN 71-1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014                                            
EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ.   
    
 
Άρθρο 2.14 Συρταριέρα 21 θέσεων  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 17 χιλιοστών  με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα διαθέτει 21 ατομικά συρτάρια (σε τρείς στήλες).Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα 
φέρουν στρόγγυλη τρυπημένη  χουφτίτσα για να  για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα συρτάρια θα είναι και αυτά 
κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. Καθαρή εσωτερική διάσταση συρταριού: 29,5 x 35,5 x 9εκ. Η 
πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Με  στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων  
Η βαφή με βερνίκια νερού, μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον.  Διαστάσεις: 105 x 40 x 96 εκ. 
  
 
Άρθρο 2.15 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη  με 6 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους17 χιλιοστών, με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα κουτιά θα είναι μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 31*40*30 εκ. από πλαστικό 
υψηλής αντοχής παρατεταγμένα σε τρεις στήλες.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η 
βαφή με βερνίκια νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον . Η παιχνιδοθήκη θα φέρει 4 ενισχυμένους 
τροχούς  εκ των οποίων οι δύο με φρένο  Διαστάσεις: 70 x 47 x 84 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.16 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης. 
Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 17 χιλιοστών με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα κουτιά θα είναι μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 31*40*30 εκ. από  πλαστικό 
υψηλής αντοχής παρατεταγμένα σε δύο στήλες.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή 
με βερνίκια νερού, μη τοξικά , και φιλικά προς το περιβάλλον .    Η παιχνιδοθήκη θα φέρει 4 ενισχυμένους 
τροχούς  εκ των οποίων οι δύο με φρένο  Διαστάσεις: 70 x 47 x 77 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.17 Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη, σε συνδυασμό φυσικού και 
διαφόρων χρωμάτων.  Θα έχει  τέσσερεις σειρές κεκλιμένα ράφια για τοποθέτηση όρθιων βιβλίων Με 
στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή με βερνίκια και χρώματα νερού,  μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον  Διαστάσεις: 104 x 38 x 101 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.18 Βιβλιοθήκη σε σχήμα ‘’ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ’’ χρωματιστή. 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη, σε συνδυασμό φυσικού και 
διαφόρων χρωμάτων. Θα είναι  διπλής όψης μορφοποιημένο αυτοκίνητο και από  τις δύο του πλευρές του, με 
όλες τις λεπτομέρειές του χαραγμένες από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο πάνω μέρος έχει ράφια για την 
τοποθέτηση βιβλίων. Στην μπροστά και στην πίσω πλευρά έχει παγκάκι που θα ανοίγει και θα χρησιμοποιείται 
ως αποθηκευτικός χώρος παιχνιδιών.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων .Η βαφή θα είναι με 
βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 114 x 64 x 64 εκ.    
 
Άρθρο 2.19 Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο.  
Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Με  επένδυση 
φορμάικας στα ράφια του. Οι τέσσερεις ρόδες  θα διαθέτουν φρένα. Βαφή με βερνίκια νερού μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 100 x 60 x 97 εκ.  
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Άρθρο 2.20 Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές.   
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 16χιλιοστών   με επένδυση οξιάς σε φυσικό χρώμα ξύλου, 
με λαβές , με 4 τροχούς αντοχής που θα διαθέτουν φρένα. Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων . Η βαφή με βερνίκια νερού , μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον . 
Διαστάσεις: 50x 60 x 97εκ εκ.      
 
 
Άρθρο 2.21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο.  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 16 χιλιοστών με επένδυση οξιάς σε φυσικό χρώμα ξύλου. 
Τροχήλατο, με δύο ράφια , ειδικές θήκες-σφηνώματα για πινέλα, θήκες τέμπερας κ.λ.π . Με στρογγυλεμένα  
άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με βερνίκια  νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις: 80x 60 x 97 εκ.   
 
 
 Άρθρο 2.22 Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος 
Κατασκευασμένος από ξύλινο υλικό ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις : 40x 33 x 50 εκ.   
 
 
Άρθρο 2.23 Φράχτης ξύλινος μήκους 1μ. 
Κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο φράκτης θα 
στηρίζεται με  δύο βιδωτές μεταλλικές γωνιές Με στρογγυλεμένα  άκρα  προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή 
με βερνίκια νερού   μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : Μήκος 100 εκ. , ύψος 60εκ.   
 
 
Άρθρο 2.24 Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια.   
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Θα φέρει δύο ντουλαπάκια ,ένα σε κάθε ράφι, μήκους περίπου 20εκ., με χρωματιστές λεπτομέρειες και 
οπή αντί για χερούλι.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων .Η βαφή με βερνίκια και χρώματα 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 66 x 20 x 44 εκ.       
       
              
Άρθρο 2.25 Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή.  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη, βαμμένη με χρώματα. Με 
στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων .Η βαφή θα είναι με βερνίκια και χρώματα νερού  μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον . Διαστάσεις: 120 x 22 x 69 εκ.     
        
                           
Άρθρο 2.26 Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση οξιάς, βαμμένη με χρώματα. Οι 
φιγούρες να είναι κατά προτίμηση με ζωάκια.  Ο κάθε γάντζος θα είναι διπλός (δύο θέσεων), βαμμένος με 
χρώματα που δεν λουλουδίζουν, μεταλλικός. Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή θα 
είναι με βερνίκια και χρώματα νερού,  μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 
71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 97 x 35εκ. 
 
 
Άρθρο 2.27 Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους   20 χιλιοστών με  επένδυση οξιάς βαμμένης με χρώματα 
διαφορετικών αποχρώσεων, κυματιστού σχήματος , χωρισμένη σε 10 μέρη. Κάθε μέρος θα φέρει διαφορετικό 
διακριτικό σήμα και διπλό γάντζο (κρεμαστάρι) . Ο κάθε γάντζος θα είναι διπλός (δύο θέσεων), βαμμένος με 
χρώματα που δεν ξεφλουδίζουν, μεταλλικός. Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή με 
βερνίκια και χρώματα νερού ,  μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-
1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 102 x 19εκ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 

Άρθρο 3.1  Relax βρεφικό.  
Με μεταλλικό σκελετό , με ζώνες ασφάλειας και λαβή μεταφοράς, με αποσπώμενο βαμβακερό κάλυμμα, 
πλενόμενο. Διαστάσεις: 51,5 x 65 x 67εκ. 
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Άρθρο 3.2  Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς.  
Με μεταλλικό σκελετό και  ολόγυρο πλαστικό πλαίσιο στη βάση του, με περιστρεφόμενους τροχούς, 
ρυθμιζόμενο ύψος, με δραστηριότητες βρεφών (π.χ. καθρέφτες, φιγούρες , φώτα , ήχοι κλπ )  με άνετο και 
μαλακό κάθισμα.    

 
 

Άρθρο 3.3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών. 
Κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό για να μην χάνει την φόρμα του , ανασηκωμένο ολόγυρα,  επενδεδυμένο  
με αδιάβροχο πλαστικό υλικό ή δερματίνη, χρωματιστό. Διαστάσεις: 85 x 75 x 6 εκ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3.4 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη 
συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  
Προστατευτικό στρώμα (κάλυμμα ) για υποστύλωμα εξωτερικού χώρου από  αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  
πάχους 4εκ., με ενιαίο ιμάντα και ταινία velcro σε όλο το ύψος για κλείσιμο, με αντοχή του χρώματος του 
υφάσματος στο φώς και στην τριβή (ξηρή και υγρή), χρώματος  αρεσκείας της υπηρεσίας, ενισχυμένου  
εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.5 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό 
πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 2εκ. αδιάβροχο, μη 
τοξικό, εύκολα καθοριζόμενο, ανθεκτικό στους κραδασμούς και δαγκώματα, συμφώνα με EN 71 και EN UNI 
913:2009, χρώματος αρεσκείας της υπηρεσίας, τοποθετημένο στις διατάσεις περιμέτρου 130εκ. και ύψους 
150εκ.  

 

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Άρθρο 4.1 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 
Κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής  πολύ ανθεκτικό που να φέρει 
πιστοποίηση ΕΝ 71, κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. Θα περιλαμβάνει μία ίσια τσουλήθρα, μία κυματιστή  και 
τούνελ για μπουσούλημα.  Με πλευρικούς τοίχους για ασφάλεια στην πλατφόρμα. Διαστάσεις: 152Χ160Χ142εκ 
Σύμφωνα με τα πρότυπα: ως προς τον σχεδιασμό  (ΕΝ1176 /ΕΝ1177), τη μορφολογία και τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά (ΕΝ71), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Διαστάσεις: 
152Χ160Χ142εκ. 
 

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Άρθρο 5.1 Κουζίνα ξύλινη με πάγκο μήκους 97εκ. με ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου, 
με χρωματιστές λεπτομέρειες.  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Ύψος  πάγκου  περίπου 56εκ. Κατ’ ελάχιστο ο πάγκος θα περιλαμβάνει κουζίνα 
με μάτια και φούρνο με πορτάκι με plexi glass και κουμπιά- διακόπτες μη αποσπώμενα και περιστρεφόμενα , 
νεροχύτη με πλαστική λεκάνη και ξύλινη βρύση, και ψυγείο- ντουλάπι κάτω από αυτών καθώς και δύο ράφια 
είτε στην άκρη του πάγκου είτε μεταξύ φούρνου και ψυγείου. Η πλάτη θα περιλαμβάνει απορροφητήρα και 
ραφάκια. Τα ντουλάπια αντί για πόμολα θα φέρουν τρυπημένη στρογγυλή χουφτίτσα για ασφάλεια.  Με 
στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού  μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-
3:2013+A1:2014. Διαστάσεις : 97Χ37Χ97 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.2  Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων , έναν  με πάγκο μήκους 32εκ., καθώς και πάγκο  μήκους 
36εκ. με ενιαία πλάτη με χρωματιστές λεπτομέρειες .  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Ύψος  πάγκου  περίπου 56εκ. Κατ ελάχιστο ο πάγκος με την πλάτη  θα 
περιλαμβάνει την  κουζίνα με μάτια και φούρνο, με πορτάκι με plexi glass και κουμπιά-διακόπτες μη 
αποσπώμενα και η πλάτη φούρνο μικροκυμάτων. Το δεύτερο τεμάχιο θα περιλαμβάνει  νεροχύτη με πλαστική 
λεκάνη και ξύλινη βρύση και ντουλάπι –ψυγείο ανοιγμένο κάτω από αυτών. Τα ντουλάπια αντί για πόμολα θα 
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φέρουν τρυπημένη στρογγυλή χουφτίτσα για ασφάλεια.  Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη  τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με 
τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις : 68Χ36Χ100εκ. 
 
 
Άρθρο 5.3  Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 75εκ άνευ πλάτης , λευκού χρώματος.  
Ο σκελετός κατασκευασμένος από ξύλο οξιάς, λουστραρισμένος σε φυσικό χρώμα ξύλου και ο πάγκος 
κατασκευασμένος  από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης και βαμμένης σε λευκό 
χρώμα. Ύψος  πάγκου  38εκ. Κατ’ ελάχιστο ο πάγκος θα περιλαμβάνει  κουζίνα με μάτια και φούρνο με 
ανοιγόμενο πορτάκι με χερούλι, με plexi glass και κουμπιά-διακόπτες μη αποσπώμενα, νεροχύτη με πλαστική 
λεκάνη και ντουλάπι ανοιγόμενο με χερούλι κάτω από αυτόν. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με 
τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. . Διαστάσεις : 75Χ38Χ38 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.4  Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες.  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Ύψος  πάγκου  περίπου 56εκ. Κατ’ ελάχιστο ο πάγκος θα περιλαμβάνει κουζίνα 
με μάτια και φούρνο με πορτάκι με plexi glass και κουμπιά- διακόπτες μη αποσπώμενα, νεροχύτη με πλαστική 
λεκάνη και ξύλινη βρύση, και ψυγείο- ντουλάπι κάτω από αυτών καθώς και δύο ράφια μεταξύ πλυντηρίου και 
κουζίνας .Η πλάτη θα περιλαμβάνει ένα ράφι με κάθετα διαχωριστικά.  Τα ντουλάπια αντί για πόμολα θα 
φέρουν τρυπημένη στρογγυλή χουφτίτσα για ασφάλεια.  Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον.  Σύμφωνα 
με τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014.Διαστάσεις: 84Χ37Χ91 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.5 Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  με χρωματιστές λεπτομέρειες. 
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δύο κεκλιμένα ράφια με ξύλινα προστατευτικά 
στοιχεία, τέσσερα ενσωματωμένα ή και αποσπώμενα  καφάσια, και ένα επίπεδο πάγκο συναλλαγής. Το έπιπλο 
θα είναι ενιαίο με τα κάθετα πλαϊνά διαμορφωμένα κυματιστά. Στο τελείωμα του ύψους του, το  έπιπλο θα 
φέρει επιγραφή ‘’ΜΑΝΑΒΙΚΟ’’ πάνω σε κάθετο κυματιστό ξύλινο στοιχειό. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς 
αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-
3:2013+A1:2014.Διαστάσεις:67Χ55Χ125 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.6   Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη.  
Ενιαίο έπιπλο γωνία κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα ξύλου με χρωματιστή πλάτη και χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
μπροστά δύο κεκλιμένα ράφια με ξύλινα προστατευτικά στοιχεία, έξι  ενσωματωμένα ή και αποσπώμενα 
καφάσια, και ένα επίπεδο πάγκο συναλλαγής. Πλάγια θα περιλαμβάνει δύο ράφια με ξύλινα προστατευτικά 
ολόγυρα. Η πλάτη θα περιλαμβάνει δύο ράφια και δύο συρτάρια. Στο τελείωμα του ύψους του το  έπιπλο θα 
φέρει επιγραφή ‘’SUPER MARKET’’ πάνω σε κάθετο καμπύλο ξύλινο στοιχειό Χρωματιστά θα είναι η πλάτη του 
επίπλου, ο πάγκος συναλλαγής  και τα συρτάρια. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 
βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη τοξικά , και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.7 Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  
ενσωματωμένο καθρέπτη, με χρωματιστές λεπτομέρειες .  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα φέρει ένα συρτάρι χρωματιστό κάτω από τον πάγκο και καθρέφτη 
άθραυστο, ασφαλείας, ενσωματωμένο στην πλάτη του επίπλου   με επιθυμητό σχήμα   καρδιάς. Όλα του τα 
άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ύψος πάγκου περίπου 57 εκ.  Διαστάσεις : 72 x 40 x 112 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.8  Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε 
σχήμα λουλουδιού.  
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Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα φέρει δύο μικρά συρτάρια πάνω στον πάγκο, ένα ράφι κάτω από 
αυτόν και καθρέφτη μεμονωμένο άθραυστο, ασφαλείας σε σχήμα λουλουδιού εξωτερικών διαστάσεων 
75Χ75εκ. Επίσης θα περιλαμβάνει σκαμπό σε σχήμα κυλίνδρου από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα 
ή δερματίνη. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια  
νερού, μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον . Διαστάσεις : 70Χ30Χ64 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.9  Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών.  
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες και με επιγραφή ‘’ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ’’. Ο πίνακας θα 
είναι από διάτρητο υλικό, κατάλληλής χωρητικότητας  20 οργάνων. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς 
αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις : 81 x 16 x 75 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.10  Πάγκος μαραγκού-κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα -
εργαλεία.   
Κατασκευασμένος από ξύλινο υλικό ποιότητας και αντοχής. Θα αποτελείται από επιφάνεια εργασίας, πλάτη-
πίνακα εργασίας, καθώς και πλαστικό κουτί ανοιγόμενο, με λαβή όπου θα περιέχει  36  με 40 εξαρτήματα-
εργαλεία μαραγκού ξύλινα.  Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση του 
κουτιού με τα εργαλεία.  Ο πάγκος του παιχνιδιού και ο πίνακάς του θα έχουν οπές προκειμένου τα 
εξαρτήματα να τοποθετούνται πάνω τους. Διαστάσεις: 55 x 29 x 80εκ . 
 
 
Άρθρο 5.11 Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές, κυκλικό.   
Κατασκευασμένο από ξύλινο υλικό ποιότητας και αντοχής . Θα διαθέτει  διαφορετικές  σύνθετες μεταλλικές 
διαδρομές και ξύλινες μη αποσπώμενες χάντρες διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων. Διαστάσεις: 
Διάμετρος: 60 εκ. Ύψος 81 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.12 Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 24 μουσικά όργανα. 
Μουσικό κουτί σε μέγεθος Jumbo από ανθεκτικό πλαστικό με διάφανο καπάκι με ένδειξη CE και 24 μουσικά 
όργανα. Το κουτί θα περιέχει : ντέφι κοκάλινο 21 εκ., ντέφι κοκάλινο 15 εκ., ζεύγος μαράκες με ξύλινη λαβή, 
ζεύγος μαράκες πλαστικές, 2 τρίγωνα μικρό και μεγάλο, ξυλόφωνο, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, 
όργαναταμπουρίνο 21 εκ. με πλαστική μεμβράνη, ταμπουρίνο 15 εκ. με δερμάτινη μεμβράνη,  2 ζεύγη 
καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλων, κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 
τυμπανάκι περιστροφής, μουσικό κροταλάκι, λαβή με 6 ζίλιες, λαβή με 21 κουδουνάκια, φλογέρα, μουσικό 
κρόταλο. 
 
 
Άρθρο 5.13 Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα πλαστικά παιχνίδια.   
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα-παιχνίδια πλαστικά , κατασκευασμένα από 
πλαστικό υλικό αντοχής με ένδειξη  CE. Τα οχήματα παιχνίδια (φορτηγά, φορτωτές, , βάρκες κ.λ.π.) θα είναι 
πολύχρωμα, θα έχουν ύψους 10 έως 20 εκ. , μη αποσπώμενες ρόδες με πιστοποίηση CE. 
 
 
Άρθρο 5.14 Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη.  
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι, ξύλινη, με ανοιγμένο συρτάρι,, ταμπλό, αριθμούς, ταμπλό ενδείξεων με 
πιστοποίηση CE. Διαστάσεις: 22,5 x 21 x 16,5εκ. 
 
 
Άρθρο 5.15  Σπιτάκι με θέμα την φάρμα , ξύλινο-παιχνίδι μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 
12 τεμαχίων.  
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα , ξύλινο, ανοιγόμενο , μινιατούρα. Θα περιλαμβάνει εξοπλισμό 12 τεμαχίων (ζώα, 
δέντρα, τρακτέρ, αγρότη, φράχτες) με ένδειξη CE. Διαστάσεις σπιτιού (κλειστό): 23,2 x 16,8 x 13 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.16 Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 τεμαχίων. 
Κουκλόσπιτο  μινιατούρα, ξύλινο, δύο ορόφων , ανοικτό, με κεκλιμένη στέγη. Θα περιλαμβάνει  εξοπλισμό 26 
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τεμαχίων (έπιπλα , φιγούρες) με ένδειξη CE.  .Διαστάσεις: 47x 25 x 44εκ. 
 
 
Άρθρο 5.17  Σφηνώματα ξύλινα με διάφορα θέματα.  
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) , διαφόρων σχεδίων και θεμάτων  αποτελούμενα από 8 έως 10 τεμάχια με ζωηρά 
χρώματα , με ένδειξη CE. Διαστάσεις: 30 x 21 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.18  Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων σε συσκευασία 250 τεμαχίων σε πλαστικό 
κουτί.   
Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων διαφορετικών διαστάσεων , τεσσάρων χρωμάτων με ένδειξη CE, σε 
συσκευασία 250 τεμαχίων σε πλαστικό διάφανο κουτί με καπάκι. 
 

Άρθρο 5.19 Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό πλαστικό υλικό διαφορετικών διαστάσεων και 
σχημάτων, τεσσάρων χρωμάτων σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα.  
Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων χρωμάτων, με 
ένδειξη CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα. 
 
 
Άρθρο 5.20 Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων  
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων, από απαλό μαλακό ύφασμα , σε ζωηρά χρώματά και παραστάσεις, 
αντιβακτηριακό, πλενόμενο. Διαστάσεις: 70 x 100εκ. 
 
 
Άρθρο 5.21 Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι . 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,  χρωματιστή, βαμμένη με δύο χρώματα, 
χωρίς μεταλλικές βίδες .Θα περιλαμβάνει μαξιλάρι και κουβέρτα. 
Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 25 x 47 x 25εκ. 
  
 
Άρθρο 5.22 Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό.  
Καρότσι κούκλας παιχνίδι  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας  , και αντοχής, 
σταθερό , με 4 φρένα και 4 ρόδες.   
με χερούλι, σε ζωηρά χρώματά, με ένδειξη CE. Διαστάσεις: 51 x 43 x 47 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.23 Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό. 
Περπατούρα κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με εργονομικό 
κάθισμα. Θα διαθέτει 4 μεγάλους τροχούς για ασφαλή χρίση από βρέφη , σε χαρούμενα χρώματα, με ένδειξη 
CE .  Διαστάσεις: 54 x 21 x 51 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.24  Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό  
Πειρατικό καράβι bebe κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και   αντοχής  
με εργονομικό κάθισμα, μετατρεπόμενο σε ποδοκίνητο όχημα , με θήκη αποθήκευσης με ένδειξη CE, CE .  
Επιπλέων θα διαθέτει δύο πλαστικές φιγούρες, πειρατική σημαία και κανόνι.  Διαστάσεις: 54 x 21 x 51 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.25  Τσάντα (παιδική) διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό ναϊλόπανο. Τσάντα 
διασώστη κατασκευασμένη από  πολύ γερό ναϊλόπανο, με χερούλια, κόκκινου χρώματος με δύο λωρίδες 
κίτρινες , εξοπλισμένη με διάφορα εξαρτήματα διασώστη τοποθετημένα εντός τσάντας αλλά και σε 
εξωτερικές θήκες αυτής  ,  με σήμανση CE. Διαστάσεις: 35x 15 x 28 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.26  Βαλιτσάκι κομμώτριας (παιδικό) από ανθεκτικό πλαστικό.  
Βαλιτσάκι κομμώτριας κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής  ποιότητας και αντοχής, 
με ένδειξη CE, CE. με τα κατ’ ελάχιστον αξεσουάρ όπως  βούρτσα, χτένα, κοκαλάκια, πιστολάκι, άρωμα, 
στικ και  καθρεφτάκι. Διαστάσεις: 27x 10 x 25 εκ. 
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Άρθρο 5.27 Βαλιτσάκι γιατρού (παιδικό) από ανθεκτικό πλαστικό  με διάφανο καπάκι. 
Βαλιτσάκι γιατρού κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής  ποιότητας και αντοχής, με 
ένδειξη CE, CE, με τουλάχιστον 9 ιατρικά εξαρτήματα  το ένα εκ των οποίων  πιεσόμετρο .  
Διαστάσεις: 35x 10 x 25 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.28   Μίνι σετ παιχνιδιού φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό 39 
τεμαχίων.  
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, με 
ένδειξη CE, CE.  Το σετ θα αποτελείται από πιάτα, ποτήρια, φλιτζάνια , κουταλιά, πιρούνια κ.λ.π. συνολικά 
39τεμαχίων.  
 
 
Άρθρο 5.29  Πλήρες σετ παιχνιδιού κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 τεμαχίων.   
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με σήμανση CE, 100 
τεμαχίων. Θα περιλαμβάνει  σετ φαγητού, σετ καφέ, κατσαρόλες, σετ ζαχαροπλαστικής. 
 
 
Άρθρο 5.30  Σετ παιχνιδιού 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από  ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με ένδειξη CE, 38 
τεμαχίων. Θα περιλαμβάνει 5 μπολ διαφορετικών μεγεθών , 1 τσιμπίδα, καθώς και διάφορα είδη  σαλάτες.  

 
Άρθρο 5.31  Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων.  
Θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο , με θέμα την  οικογένεια, σετ 6 τεμαχίων,  σε 
συσκευασία χάρτινου κουτιού με διαφανή πρόσοψή, με ένδειξη CE,  CE,  Το σετ αποτελείται από 6 τεμάχια: 
μπαμπάς, μαμά, κορίτσι, αγόρι, παππούς και γιαγιά. 
 
 
Άρθρο 5.32  Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους ,σετ 12 τεμαχίων. 
Θεατρόκουκλες  με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο , με θέμα την   Χιονάτη και τους 7 νάνους ,σετ  
τεμαχίων 12 τεμαχίων, σε συσκευασία χάρτινου κουτιού με διαφανή πρόσοψή ,με ένδειξη CE. 
 
 
Άρθρο 5.33  Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ  4 τεμαχίων.  
Θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο , με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο, σετ  
τεμαχίων 4 τεμαχίων, σε συσκευασία χάρτινου κουτιού με διαφανή πρόσοψή, με  ένδειξη CE, CE. 
 
 
Άρθρο 5.34  Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου. 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου , με μαλακό σώμα, με πλαστικά άκρα και κεφάλι 
μη αποσπώμενα, ντυμένη με  βαμβακερό φανελάκι, με ένδειξη CE, CE. Ύψος: 45 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.35  Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού.  
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού, με μαλακό σώμα, με πλαστικά άκρα και κεφάλι μη 
αποσπώμενα, ντυμένη με  βαμβακερό φανελάκι με ένδειξη CE, CE. Ύψος: 45 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.36  Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη. 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη , με μαλακό σώμα, με πλαστικά άκρα και κεφάλι μη 
αποσπώμενα, ντυμένη με βαμβακερό φανελάκι, με ένδειξη CE, CE. Ύψος: 45 εκ. 
 
 
             Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                           Θεωρήθηκε: 28  / 05 / 2021 
                      Η Συντάξασα  Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

                  Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
                Πολιτικός Μηχανικός 
 

 Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

    
 
 
 

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των λειτουργούντων 
δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου 
Αγίας Βαρβάρας(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός 
σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός 
’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
  

Αρ. Μελέτης: 64/2021 

 Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται στην δαπάνη για την προμήθεια διαφόρων ειδών όπως : 

 ηλεκτρικές συσκευές,  

 έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός νηπίων-βρεφών ,  

 λοιπός εξοπλισμός νηπίων-βρεφών ,  

 παιχνίδια εξωτερικού χώρου, 

 παιχνίδια εσωτερικού χώρου  

για τους παρακάτω δημοτικούς  σταθμούς : 

  Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , 

  Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’,  

  Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  

προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του          

Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) . 

Στις τιμές περιλαμβάνεται  κάθε δαπάνη η οποία απαιτείται ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά, είναι όμως 

αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας (όπως προμήθεια, μεταφορά, τυχών απαιτούμενη 

συναρμολόγηση, τοποθέτηση-εγκατάσταση στους χώρους των σταθμών που θα υποδειχτούν από τις υπηρεσίες, 

προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών εγγυήσεων, βιβλία οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην 

ελληνική γλώσσα,  κ.λ.π.)  έως ότου όλα τα είδη να είναι έτοιμα προς χρήση.  

Η αναφερόμενη  τιμή του κάθε άρθρου  είναι σταθερή και αμετάβλητη  καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 

προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση . 

Ο ΦΠΑ (ισχύον σήμερα 24%) βαραίνει τον Δήμο.  

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1.1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης . 
Για την προμήθεια ενός  (1) ψυγείο δίπορτου, οικιακού, ελευθέρου όπως αυτό  περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση στους χώρους σταθμών, σύνδεση με το 
ηλεκτρικό δίκτυο και έλεγχος καλής λειτουργίας.  
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Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 550,00€      
Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 Κουζίνα οικιακή  με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης τοποθέτησης  
Για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής κουζίνας οικιακής, με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης 
τοποθέτησης ,  όπως αυτή  περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση στους χώρους σταθμών, σύνδεση με το ηλ. 
δίκτυο και έλεγχος καλής λειτουργίας. 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 594,00€      
Ολογράφως: Πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική. 
Για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής σκούπας, επαγγελματικής, όπως αυτή  περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, στους χώρους σταθμών, έλεγχος καλής λειτουργίας και 
επίδειξη δυνατοτήτων.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 150,00€      
Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  ευρώ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2.1 Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) στοιβαζόμενης καρέκλας νηπίου διαστάσεων 38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 52,00€      
Ολογράφως: Πενήντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.2  Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων 37 x 38 x 58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) χρωματιστής καρέκλας νηπίου διαστάσεων 37 x 38 x 58εκ. και ύψος καθίσματος 
30εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 66,00€      
Ολογράφως: Εξήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.3 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων 33 x 33 x 58.5 εκ. και ύψος καθίσματος 
30εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) χρωματιστής καρέκλας νηπίου διαστάσεων 33 x 33 x 58,5εκ. και ύψος καθίσματος 
30εκ. όπως αυτή  περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 56,00€      
Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2.4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετό  διαστάσεων 76x53x105εκ.  
Για την προμήθεια μιας (1) χρωματιστής βρεφικής καρέκλας  διαστάσεων 76 x 53 x 105εκ. όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
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Αριθμητικώς: 56,00€      
Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  200Χ36Χ32 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) χρωματιστού παγκακιού νηπίου διαστάσεων 200 x 36 x 32εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 230,00€      
Ολογράφως: Διακόσια τριάντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.6 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  150Χ36Χ32 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) χρωματιστού παγκακιού νηπίου διαστάσεων 150 x 36 x 32εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 165,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2.7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) καναπέ αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 178,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων 136 x 68 x 88 εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1)  βρεφικού κρεβατιού διαστάσεων 136 x 68 x 88εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 240,00€      
Ολογράφως: Διακόσια σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.9 Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων 129 x 60 x 18 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) ορθοπεδικού στρώματος για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων 129 x 60x 18εκ. όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 66,00€      
Ολογράφως: Εξήντα έξι  ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.10 Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 60 x 80 εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) πτυσσόμενου παρκοκρέβατου διαστάσεων 120 x 60x 80εκ. όπως αυτό περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 55,00€      
Ολογράφως: Πενήντα πέντε  ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.11 Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 
εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τραπεζιού νηπίων σε  στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  
56 εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση  και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
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Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 175,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.12 Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  
Για την προμήθεια ενός (1) τραπεζιού νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 149 x 60x 56εκ. όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 146,00€      
Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξη ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.13 Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 
105Χ105Χ56 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τραπεζιού νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας χρωματιστό  
διαστάσεων 105Χ105Χ56εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 189,00€      
Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.14 Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 60 x 97 εκ 
Για την προμήθεια ενός (1) τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφου διαστάσεων 100 x 60 x 97εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 318,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.15 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  
Για την προμήθεια μιας (1) συρταριέρας 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 715,00€      
Ολογράφως: Επτακόσια  δεκαπέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.16 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη  με 6 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων  
70x47x84εκ.   
Για την προμήθεια μιας (1) παιχνιδοθήκης τροχήλατης με 6 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων  
70x47x84εκ όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 324,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.17 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 
εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) παιχνιδοθήκης τροχήλατης με 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων  
70x47x77εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 296,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 2.18 Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) βιβλιοθήκης-αναλόγιο επιδαπέδιας χρωματιστής διαστάσεων 104 x 38 x 101εκ. όπως 
αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 375,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.19 Βιβλιοθήκη σε σχήμα ‘’ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ’’ χρωματιστή διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) βιβλιοθήκης σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστής διαστάσεων  114 x 64εκ. όπως 
αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 440,00€      
Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.20 Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές διαστάσεων  50x 60 x 97εκ.       
Για την προμήθεια ενός (1) τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατου με λαβές διαστάσεων  50x 60 x 97εκ.  
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 88,00€      
Ολογράφως: Ογδόντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 60 x 97εκ.    
Για την προμήθεια ενός (1) τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατου διαστάσεων 80x 60 x 97εκ.  όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς:  219,00€      
Ολογράφως: Διακόσια δεκαεννέα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.22 Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 40x 33 x 50εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) κάδου ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 40x 33 x 50εκ.   όπως 
αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 59,00€      
Ολογράφως: Πενήντα εννέα ευρώ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2.23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.      
Για την προμήθεια ενός (1) φράχτη ξύλινου , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 160,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.24 Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια διαστάσεων 66x20x44εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) εταζιέρας  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια διαστάσεων 66x20x44εκ.όπως 
αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 131,00€      
Ολογράφως: Εκατόν τριανταένα ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 2.25 Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή διαστάσεων 
120x22x69εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) εταζιέρας  τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστής διαστάσεων 
120x22x69εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 135,00€      
Ολογράφως: Εκατόν τριανταπέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.26 Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κρεμάστρας τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 76,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα έξι  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.27 Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κρεμάστρας τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 
παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 94,00€      
Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα  ευρώ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 3.1 Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 
Για την προμήθεια ενός  (1) relax βρεφικού διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 38,00€      
Ολογράφως: Τριάντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 
Για την προμήθεια μιας (1) περπατούρας βρεφικής με περιστρεφόμενους τροχούς 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 75,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) στρώματος αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6εκ.όπως αυτό περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 33,00€      
Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 3.4 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη 
συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ . 
Για την προμήθεια ενός (1) προστατευτικού καλύμματος  για υποστυλώματα  εξωτερικού  χώρου, από 
αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ. , ενισχυμένου εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 90,00€      
Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.5 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό 
πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  
Για την προμήθεια ενός (1) προστατευτικού καλύμματος για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από 
αφρώδες υλικό πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 169,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα εννέα ευρώ. 

 

 
ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 4.1 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό 
διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) διπλής τσουλήθρας με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ.όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 365,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  διαστάσεων 
97x37x97εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας ξύλινης με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  διαστάσεων 
97x37x97εκ. 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 308,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια οκτώ  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.2 Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη )διαστάσεων 68χ36χ100εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας (κουζινάκι) ξύλινης δύο τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη )διαστάσεων 
68χ36χ100εκ.όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 278,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια οκτώ  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.3 Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  
διαστάσεων 75x 38 x 38εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας (κουζινάκι)  ξύλινης με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  
διαστάσεων 75x38x38εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 165,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.4 Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
διαστάσεων 84 x 37 x 91 εκ 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας ξύλινης (κουζινάκι)  με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  
διαστάσεων 84x37x91εκ.όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 296,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.5  Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  67 x 55x 125εκ. 
Για την προμήθεια ενός  (1) μανάβικου ξύλινου με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  67 x 55x 125εκ..όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 220,00€      
Ολογράφως: Διακόσια είκοσι  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.6 Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη διαστάσεων 
100x106x140εκ. 
Για την προμήθεια μίας (1) γωνίας ξύλινης ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη διαστάσεων 
100x106x140εκ..όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 298,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα οκτώ  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.7 Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  
ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων 72 x40x112 εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) κομμωτηρίου ξύλινου με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  
ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων 72 x40x112εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 296,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.8 Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 76εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) κομμωτηρίου ξύλινου με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε 
σχήμα λουλουδιού, διαστάσεων επίπλου 71 x 30 x 64εκ., διαστάσεων καθρέπτη 76 x 76εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 316,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια δέκα έξι  ευρώ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5.9  Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) πίνακα μουσικής γωνίας ξύλινου μη συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
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Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 125,00€      
Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.10 Πάγκος μαραγκού-κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα-εργαλεία 
διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) πάγκου μαραγκού-κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα-εργαλεία 
διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 90,00€      
Ολογράφως: Ενενήντα  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.11 Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές, κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και 
ύψους  81 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τραπέζιου  συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές, κυκλικού διαμέτρου 60 
εκ. και ύψους  81 εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 68,00€      
Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.12 Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 24 μουσικά όργανα. 
Για την προμήθεια ενός (1) μουσικού κουτιού πλαστικού, μεγάλου μεγέθους με περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα 
όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 153,00€      
Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.13 Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα πλαστικά 
Για την προμήθεια ενός (1) κουβά με χερούλι πλαστικού και περιεχόμενο 30 οχημάτων πλαστικών  όπως αυτός 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 87,00€      
Ολογράφως: Ογδόντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.14 Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων 22,5 x 21x 16,5εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) ταμειακής μηχανής-παιχνίδι ξύλινης  διαστάσεων 22,5 x 21x 16,5εκ.όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 45,00€      
Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.15 Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 
12 τεμαχίων διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) ξύλινου παιχνιδιού - μινιατούρας σπιτάκι με θέμα την φάρμα, ανοιγόμενου , με 
εξοπλισμό 12 τεμαχίων, διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 21,00€      
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Ολογράφως: Εικοσιένα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.16 Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 
25 x 44εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) κουκλόσπιτου μινιατούρας, ξύλινου, με εξοπλισμό  26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 
x 44εκ. 
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 77,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.17 Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου πάζλ ξύλινου με διάφορα θέματα, 8-10 τεμαχίων, διαστάσεων  30 x 21εκ. 
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 77,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.18 Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  χρωμάτων,  σε συσκευασία 250 
τεμαχίων με πιστοποιηση CE, σε πλαστικό κουτί. 
Για την προμήθεια μιας  (1) συσκευασίας  με τουβλάκια τύπου LEGO, πέντε σχημάτων, τεσσάρων  χρωμάτων,  
σε συσκευασία 250 τεμαχίων με πιστοποίηση CE, σε πλαστικό κουτί όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 39,00€      
Ολογράφως: Τριάντα εννέα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.19 Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , 
τεσσάρων χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα.   
Για την προμήθεια μιας  (1) συσκευασίας  με τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών διαστάσεων 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 60,00€      
Ολογράφως: Εξήντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.20 Χαλάκι βρεφικών δραστηριοτήτων από μαλακό ύφασμα  διαστάσεων 70 x 100εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) βρεφικού χαλιού δραστηριοτήτων  από μαλακό ύφασμα  διαστάσεων 70 x 100εκ. 
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 47,00€      
Ολογράφως: Σαράντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.21 Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) ξύλινου παιχνιδιού, κουνιστού κρεβατιού κούκλας, διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ. όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 30,00€      
Ολογράφως: Τριάντα ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 5.22 Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 51 x 43 x 47εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) καροτσιού κούκλας  ( Baby Walker)  από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 51 x 43 x 
47εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 35,00€      
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.23 Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 
Για την προμήθεια μιας(1) περπατούρας αλογάκι bebe από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 65,00€      
Ολογράφως: Εξήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.24 Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 
51εκ. 
Για την προμήθεια ενός(1) πειρατικού καραβιού bebe ποδοκίνητου από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 
x 51εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 48,00€      
Ολογράφως: Σαράντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.25 Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 
28εκ. 
Για την προμήθεια μιας(1) τσάντας διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 
x 28εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 25,00€      
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5.26 Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 
Για την προμήθεια ενός(1) παιχνιδιού ‘’βαλιτσάκι κομμώτριας’’ από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 27,4x 10 x 
25εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 26,00€      
Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.27 Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      
Για την προμήθεια ενός(1) παιχνιδιού ‘’βαλιτσάκι γιατρού’’ από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 35x 10 x 25εκ.  
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 40,00€      
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.28 Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.29 Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 τεμαχίων.   
Για την προμήθεια ενός(1) πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 τεμαχίων  όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 42,00€      
Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.30 Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 35,00€      
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.31 Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 6 τεμαχίων θεατρόκουκλων  με θέμα την  οικογένεια όπως αυτό περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 22,00€      
Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5.32 Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 12 τεμαχίων θεατρόκουκλων  με θέμα την  Χιονάτη και τους 7 νάνους όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 42,00€      
Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.33 Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 4 τεμαχίων θεατρόκουκλων  με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 14,00€      
Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.34 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  
Για την προμήθεια μιας(1) κούκλας μωράκι  με χαρακτηριστικά και χρώμα Ευρωπαίου ύψους 45εκ  όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.35 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα Αφρικανού ύψους 45εκ.  
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Για την προμήθεια μιας(1) κούκλας μωράκι  με χαρακτηριστικά και χρώμα Αφρικανού ύψους 45εκ όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.36 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα Ασιάτη ύψους 45εκ.  
Για την προμήθεια μιας(1) κούκλας μωράκι  με χαρακτηριστικά και χρώμα Ασιάτη ύψους 45εκ όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 

 

 

 

             Αγία Βαρβάρα:   26 / 05 / 2021                                   Θεωρήθηκε:  28 / 05 / 2021 
                      Η Συντάξασα      Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

                  Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
                Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

 

 Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

   
Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την 
προσαρμογή των δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας 
Βαρβάρας (Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του             
Π.Δ. 99/2017»  
 
 Αρ. Μελέτης:  64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00€  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2,  39161000-8,  39150000-8, 37500000-3,    37000000-8,  

 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Α/Α                
Τιμολογίου  Τιμή 

μονάδας  
Μονάδα 
μέτρησης  

Ποσότητες ανά σταθμό Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Μερικό 
σύνολο  

Βρεφονηπιακός 
''Δημήτρης  
Παντελιάδης'' 

Δ' Βρεφονηπιακός 
σταθμός  

Παιδικός 
σταθμός 
''ΣΒΟΥΡΑ'' 

 
ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV 39710000-2)   

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 550,00 Τεμάχιο  1 1 1 3 1.650,00 

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης 
τοποθέτησης  

1.2 594,00 Τεμάχιο  0 1 0 1 594,00 

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 150,00 Τεμάχιο  1 1 1 3 450,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.               2.694,00 

 
 
         

  ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV 3916000-8)   

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 52,00 Τεμάχιο 25 10 0 35 1.820,00 
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2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 37x38x58εκ. και 
ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 66,00 Τεμάχιο 20 10 0 30 1.980,00 

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων                     
33 x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 56,00 Τεμάχιο 0 0 30 30 1.680,00 

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετο  
διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 99,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 594,00 

5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  200Χ36Χ32 εκ. 2.5 230,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 460,00 

6 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  150Χ36Χ32 εκ. 2.6 165,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 330,00 

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 178,00 Τεμάχιο 4 4  0 8 1.424,00 

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 240,00 Τεμάχιο 10 0 0 10 2.400,00 

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων            
129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 66,00 Τεμάχιο 10 0 0 10 660,00 

10 Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 60 x 80 εκ.   2.10 55,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 165,00 

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 
149Χ60Χ56εκ.  

2.11 175,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 350,00 

12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  
διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 εκ. 

2.12 146,00 Τεμάχιο  0  0 2 2 292,00 

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας 
χρωματιστό  διαστάσεων 105Χ105Χ56 εκ. 

2.13 189,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 189,00 

14 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  2.14 715,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 1.430,00 

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 324,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 648,00 

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 296,00 Τεμάχιο 2 4 0 6 1.776,00 

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή διαστάσεων 
104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 375,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 375,00 

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστή 
διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 440,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 440,00 
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19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 60 x 97 
εκ. 

2.19 318,00 Τεμάχιο 2 0 1 3 954,00 

20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές 
διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 88,00 Τεμάχιο 4 0 0 4 352,00 

21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 60 x 97 εκ.    2.21 219,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 438,00 

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων                
40x 33 x 50 εκ.   

2.22 59,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 177,00 

23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.         2.23 160,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 320,00 

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια 
διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 131,00 Τεμάχιο 1 0 0 1 131,00 

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή 
διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 135,00 Τεμάχιο 1 0 0 1 135,00 

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 
35εκ. 

2.26 76,00 Τεμάχιο 6 4  0 10 760,00 

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου 
διαστάσεων 102 x 19εκ. 2.27 94,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 94,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.               20.374,00 

  
 
 

  

 
ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV  3915000-8) 

 
1 Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 38,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 266,00 

2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 3.2 75,00 Τεμάχιο 4 4 0 8 600,00 

3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6 εκ. 3.3 33,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 198,00 

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  
χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  
ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ . 

3.4 90,00 Τεμάχιο 0 3 0 3 270,00 
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5 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  
χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. 
και ύψους 150εκ. 
 

3.5 169,00 Τεμάχιο 0 4 0 4 676,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.       
    

2.010,00 

          

 
ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(CPV 37500000-3)         

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ. 

4.1 365,00 Τεμάχιο 1 1 0 2 730,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.               730,00 

  
  
 

 
  

    
  

      

  
ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(CPV 3700000-8)  

  
      

 
      

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος 
του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 308,00 Τεμάχιο 2 1  0 3 924,00 

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη) 
διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 278,00 Τεμάχιο 1 1  0 2 556,00 

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού χρώματος  
με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 75x 38 x 38εκ. 

5.3 165,00 Τεμάχιο 2 1  0 3 495,00 

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε 
όλο το μήκος του πάγκου διαστάσεων 84 x 37 x 91εκ. 

5.4 296,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 296,00 

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  
67 x 55x 125 εκ. 

5.5 220,00 Τεμάχιο 3 1  0 4 880,00 

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη 
διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 298,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 596,00 

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με 
ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων        
72 x40x112 εκ.   

5.7 296,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 888,00 
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8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό 
καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα λουλουδιού . Διαστάσεις 
επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 
76 x 76εκ.  

5.8 316,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 316,00 

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων 
των οργάνων και των γάντζων αυτών διαστάσεων            
81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 125,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 250,00 

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας, 
με εξαρτήματα -εργαλεία διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 

5.10 90,00 Τεμάχιο 2 0  1 3 270,00 

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές 
,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους  81 εκ. 

5.11 68,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 136,00 

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με περιεχόμενο 
24 μουσικά όργανα. 

5.12 153,00 Τεμάχιο 2 2 0 4 612,00 

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα 
πλαστικά  

5.13 87,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 261,00 

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων               
22,5 x 21x 16,5εκ.  

5.14 45,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 225,00 

15 
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - μινιατούρα , 
ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 τεμαχίων διαστάσεων  
σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ.  

5.15 21,00 Τεμάχιο 6 0 0 6 126,00 

16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 
τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 77,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 231,00 

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 
τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 9,00 Τεμάχιο 15 0 0 15 135,00 

18 

Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  
χρωμάτων  σε συσκευασία 250 τεμαχίων με πιστοποίηση 
CE, σε πλαστικό κουτί. 

5.18 39,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 117,00 
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19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών 
διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων χρωμάτων, με 
πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική 
σακούλα   

5.19 60,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 180,00 

20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό ύφασμα,  
διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 47,00 Τεμάχιο 4 0 0 4 188,00 

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι διαστάσεων     
25 x 47 x 25εκ.  

5.21 30,00 Τεμάχιο 4 8 0 12 360,00 

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 

5.22 35,00 Τεμάχιο 8 8 0 16 560,00 

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 65,00 Τεμάχιο 3 6 0  9 585,00 

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.24 48,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 336,00 

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό 
ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 

5.25 26,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 156,00 

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 
27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 26,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 182,00 

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων  
35x 10 x 25εκ.      

5.27 40,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 240,00 

28 

Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό 
πλαστικό 39 τεμαχίων.   
 

5.28 18,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 90,00 

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 
τεμαχίων.  5.29 42,00 Τεμάχιο 3 2 0  5 210,00 

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 
τεμαχίων. 

5.30 35,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 210,00 

31 Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων.  5.31 22,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 88,00 

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους 
,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 42,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 126,00 
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33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ 
4  τεμαχίων.  

5.33 14,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 56,00 

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου 
ύψους 45εκ.  

5.34 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00 

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού 
ύψους 45εκ. 

5.35 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00 

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη  
ύψους 45εκ.  

5.36 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.               11.367,00 

          

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ               37.175,00 

  ΦΠΑ 24%               8.922,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          
 

    46.097,00 

 

 

Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                                                        Θεωρήθηκε: 28 / 05 / 2021 

Η Συντάξασα   
  

Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. 
& Περιβάλλοντος 

 
 

Δήμητρα  Μαργαρίτη   
  

                                             Κωνσταντίνα Σέργη 

                     Πολίτικος Μηχανικός                                                                                                                                       Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

    

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των δημοτικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας       
(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , βρεφονηπιακός σταθμός 
’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός 
’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  

 Αρ. Μελέτης: 64/2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00€  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
    

 
 

Α/Α Είδος 
Αριθ.  
Τιμολο-
γίου  

Μονάδα 
μέτρησης  

Ποσότητες ανά σταθμό 
Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Βρεφονηπιακός 
σταθμός 
''Δημήτρης  
Παντελιάδης'' 

Δ' 
Βρεφονηπιακός 
σταθμός  

Παιδικός 
σταθμός 
''ΣΒΟΥΡΑ'' 

  ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV 39710000-2) 

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 Τεμάχιο  1 1 1 3 

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, 
ελεύθερης τοποθέτησης  

1.2 Τεμάχιο  0 1 0 1 

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 Τεμάχιο  1 1 1 3 

  
    

          

  ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV 39161000-8) 

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 Τεμάχιο 25 10 0 35 

2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 
37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 Τεμάχιο 20 10 0 30 

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων         
33 x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 Τεμάχιο 0 0 30 30 

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό 
σκελετο  διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 Τεμάχιο 4 2 0 6 

5 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  
200Χ36Χ32 εκ. 

2.5 Τεμάχιο 0 0 2 2 

6 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  
150Χ36Χ32 εκ. 

2.6 Τεμάχιο 0 0 2 2 

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 Τεμάχιο 4 4   8 

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 Τεμάχιο 10 0 0 10 

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι 
διαστάσεων 129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 Τεμάχιο 10 0 0 10 

10 
Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 
60 x 80 εκ.   

2.10 Τεμάχιο 2 1 0 3 

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό 
διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  

2.11 Τεμάχιο 0 0 2 2 

12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα 
χρωματιστό  διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56εκ. 

2.12 Τεμάχιο  0  0 2 2 

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα 
μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 
105Χ105Χ56 εκ. 

2.13 Τεμάχιο 0 0 1 1 
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14 
Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  
105x40x96εκ.  

2.14 Τεμάχιο 2 0 0 2 

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 Τεμάχιο 2 0 0 2 

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 Τεμάχιο 2 4 0 6 

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 Τεμάχιο 0 0 1 1 

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ 
χρωματιστή διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 Τεμάχιο 0 0 1 1 

19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 
x 60 x 97 εκ. 

2.19 Τεμάχιο 2 0 1 3 

20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με 
λαβές διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 Τεμάχιο 4 0 0 4 

21 
Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 
60 x 97 εκ.    

2.21 Τεμάχιο 2 0 0 2 

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος 
διαστάσεων 40x 33 x 50 εκ.   
        

2.22 Τεμάχιο 3 0 0 3 

23 
Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 
60εκ.         

2.23 Τεμάχιο 0 0 2 2 

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο 
ντουλαπάκια διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 Τεμάχιο 1 0 0 1 

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια 
χρωματιστή διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 Τεμάχιο 1 0 0 1 

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες 
διαστάσεων 97 x 35εκ. 

2.26 Τεμάχιο 6 4  0 10 

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε 
νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 2.27 Τεμάχιο 0 0 1 1 

  
   

          

  ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ (CPV 39150000-8) 

1  Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 Τεμάχιο 4 3 0 7 

2 
Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους 
τροχούς 

3.2 Τεμάχιο 4 4 0 8 

3 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 
75 x 6 εκ. 

3.3 Τεμάχιο 4 2  0 6 

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική 
δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά 
με αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων 
κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

3.4 Τεμάχιο 0 3 0 3 

5 
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 
2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  

3.5 Τεμάχιο 0 4 0 4 

  
    

          

  ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  (CPV 37500000-3) 

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου 
από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 
152Χ160Χ142εκ. 

4.1 Τεμάχιο 1 1 0 2 
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  ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  (CPV 37000000-8) 

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο 
το μήκος του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 Τεμάχιο 2 1  0 3 

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία 
πλάτη )διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 Τεμάχιο 1 1  0 2 

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού 
χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 
75x 38 x 38εκ. 

5.3 Τεμάχιο 2 1  0 3 

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με 
ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
διαστάσεων 84 x 37 x 91εκ. 

5.4 Τεμάχιο 0 0 1 1 

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  
διαστάσεων  67 x 55x 125 εκ. 

5.5 Τεμάχιο 3 1  0 4 

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία 
μπροστινή πλάτη διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 Τεμάχιο 2 0 0 2 

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και 
πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο 
καθρέπτη  διαστάσεων        72 x40x112 εκ.   

5.7 Τεμάχιο 2 1 0 3 

8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με 
ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 
64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 
76εκ.  

5.8 Τεμάχιο 0 0 1 1 

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 Τεμάχιο 2 0 0 2 

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο 
πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα -εργαλεία 
διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 

5.10 Τεμάχιο 2  0 1 3 

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές 
διαδρομές ,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους  
81 εκ. 

5.11 Τεμάχιο 2 0 0 2 

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 
περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα. 

5.12 Τεμάχιο 2 2 0 4 

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 
οχήματα πλαστικά  

5.13 Τεμάχιο 3 0 0 3 

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων 
22,5 x 21x 16,5εκ.  

5.14 Τεμάχιο 3 2 0 5 

15 

Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - 
μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 
τεμαχίων διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 
16,8 x 13 εκ.  

5.15 Τεμάχιο 6 0 0 6 

16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  
26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 Τεμάχιο 3 0 0 3 

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-
10 τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 Τεμάχιο 15 0 0 15 

18 
Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, 
τεσσάρων  χρωμάτων  σε συσκευασία 250 
τεμαχίων με πιστοποίηση CE, σε πλαστικό κουτί. 

5.18 Τεμάχιο 3 0 0 3 

19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, 
διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , 
τεσσάρων χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε 
συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα   

5.19 Τεμάχιο 3 0 0 3 
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20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό 
ύφασμα,  διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 Τεμάχιο 4 0 0 4 

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι 
διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ.  

5.21 Τεμάχιο 4 8 0 12 

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό 
πλαστικό διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 

5.22 Τεμάχιο 8 8 0 16 

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό 
πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 Τεμάχιο 3 6   9 

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από 
ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.24 Τεμάχιο 4 3 0 7 

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από 
ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 

5.25 Τεμάχιο 4 2 0 6 

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 Τεμάχιο 4 3 0 7 

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      

5.27 Τεμάχιο 4 2 0 6 

28 
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από 
ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων.   5.28 Τεμάχιο 3 2 0 5 

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 
100 τεμαχίων.  5.29 Τεμάχιο 3 2  0 5 

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό 38 τεμαχίων. 

5.30 Τεμάχιο 4 2 0 6 

31 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 
τεμαχίων.  

5.31 Τεμάχιο 3 1 0 4 

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 
νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 Τεμάχιο 2 1 0 3 

33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον 
βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  

5.33 Τεμάχιο 3 1 0 4 

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  

5.34 Τεμάχιο 6 3 0 9 

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Αφρικανού ύψους 45εκ. 

5.35 Τεμάχιο 6 3 0 9 

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ασιάτη  ύψους 45εκ.  

5.36 Τεμάχιο 6 3 0 9 

        

  
     

  
     

  Αγία Βαρβάρα:   26 / 05 / 2021 
 Η συντάξασα 

 
 

    
    
  Δήμητρα  Μαργαρίτη 
  Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

    
 
 
 

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ 
βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις 
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
  

Αρ. Μελέτης: 64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%    

  CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8.          

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων (Σ.Υ.) προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη’’.  

 

ΑΡΘΡΟ  10 
Αντικείμενο προμήθειας 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  διαφόρων ειδών όπως  

 Ηλεκτρικών συσκευών, 

 επίπλων νηπίων-βρεφών ,  

 λοιπού εξοπλισμού νηπίων-βρεφών ,  

 παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, 

 παιχνιδιών εσωτερικού χώρου  

για τους παρακάτω λειτουργούντες δημοτικούς  σταθμούς : 

 Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , 

 Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’,  

 Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  

προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) . 

 
ΑΡΘΡΟ  20 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με βάση τις διατάξεις: 

  Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει κάθε φορά. 
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  Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως ισχύει κάθε φορά. 

  Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

  Του  Ν. 3463 (ΦΕΚ114/Α΄/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

  Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

  Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

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

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις». 

 Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1781/Β΄/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης». 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές κανονιστικές διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις  

καθώς και άλλες διατάξεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου, Π.Δ., Υπ. Απόφασης, κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ  30 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο 

των ειδών της κάθε ομάδας  όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

παρούσας μελέτης και εφόσον  η προσφορά κριθεί  αποδεκτή με βάση την διακήρυξη και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη της ίδιας ομάδας . 

 
ΑΡΘΡΟ  40 

 Προϋπολογισμός-χρηματοδότηση  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 46.097,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

και βαραίνει τους  κωδικούς 60-7133.007, 60-7133.008, 60-7135.009, 60-7135.010  του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  

Η χρηματοδότηση για το σύνολο της προμήθειας  είναι από πιστώσεις του  το Υπουργείου  Εσωτερικών 

(Π.Δ.Ε) από το πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την 

προσαρμογή  λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 
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προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017.» (με αρ. 31630/2018 πρόσκλησή , ΑΔΑ: 7ΜΔΑ465ΧΘ7-Ζ00).  

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει ενταχτεί στο παραπάνω πρόγραμμα με τις παρακάτω αποφάσεις : 

- αρ. 30523/2019 (ΑΔΑ: Ω3ΩΚ465ΧΘ7-ΛΜΠ),  

- αρ.30839/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΣΕ465ΧΘ7-Μ1Δ) και την με  αρ. 74268/2020 τροποποιητική απόφαση 

(ΑΔΑ : 61Τ46ΜΤΛ6-ΦΝΒ) .  

 
ΑΡΘΡΟ  50 

Ισχύς προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος προσφοράς θεωρείται το διάστημα επτά (7) μηνών από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο των επτά   (7) μηνών  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ  60 
Σταθερότητα τιμών των προσφορών  

Οι τιμές των προσφορών θα είναι σε ευρώ (€), θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης προμήθειας-τοποθέτησης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση . 

 

ΑΡΘΡΟ  70 
Κατακύρωση  

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο/αναδόχους  που θα προσφέρει/προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών της κάθε 

ομάδας εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή με βάση την διακήρυξη, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

και τα απαιτούμενα του άρθρο 6 της παρούσας.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  80 
Σύμβαση 

Μετά την έλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης  εντός καθορισμένης από την διακήρυξη προθεσμίας .  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση του όρους της διακήρυξης  και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες  από την 

ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ  90 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. H Σύμβαση (Συμφωνητικό) 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  
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4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης  

5. Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

6. Τεχνικές Προδιαγραφές 

7. Τιμολόγιο 

8. Τεχνική έκθεση 

 

ΑΡΘΡΟ  100 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο ανάδοχος στον οποίον έγινε η κατακύρωση της σύμβασης , υποχρεούται να καταθέσει πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα της εκατό  

(4%)της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ 24%, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά από την διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ  110 
Κυρώσεις-Έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την κατακύρωση που του έγινε και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου 

οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συμβατικά είδη 

μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016. 

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 

- η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα. 

- συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, επιβάλλονται με απόφαση Αποφαινόμενου 

Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα κείμενη νομοθεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ  120 

Διακοπή σύμβασης  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής σύμβασης με τον Ανάδοχο μετά από έγγραφη προειδοποίηση σε 

περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ  130 
Τρόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

Τα υπό προμήθεια είδη θα τοποθετηθούν στο σύνολό τους, έτοιμα προς χρήση σε σημεία και με προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σε συνεργασία με την υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την παράδοση (ολική ή τμηματική ) τουλάχιστον δύο 

μέρες (2) νωρίτερα.  
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ΑΡΘΡΟ  140 
Παράταση χρόνου παράδοσης 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει-τοποθετήσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια που 

ορίζεται στην σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί με όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 

132  του Ν. 4412/2016, με διάστημα παράτασης ίσο η μικρότερο των δύο  (2) μηνών .  

 
ΑΡΘΡΟ  150 

Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

Σύμβασης . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για 

την ημερομηνία και ώρα παραλαβής.  

Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Για την παρούσα προμήθεια ο ποιοτικός 

έλεγχος  θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση ενώ το οποιοδήποτε κόστος διενέργειας ελέγχου θα επιβαρύνει 

τον προμηθευτή. Κατόπιν από την Επιτροπή συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης . 

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών ή την αντικατάστασή τους.  

 

ΑΡΘΡΟ  160 
Πλημμελής ποιότητα κατασκευής 

Εφόσον οι ποιότητα των προς παραλαβή υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα , ο Ανάδοχος  υποχρεούται άμεσα να τα βελτιώσει ή αν η υπηρεσία το θεωρεί 

απαραίτητο  ακόμα και να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ  170 
Τεχνικά χαρακτηριστικά –Πιστοποιήσεις ποιότητας-απαιτούμενες εγκρίσεις-ασφαλή χρήση   

Τα είδη θα πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές και τις βασικές αρχές κατασκευής. Επίσης θα διαθέτουν τις 

αναφερόμενες στις Τεχνικές Προδιαγραφές εκθέσεις δοκιμών ποιοτικών ελέγχων συμφώνα με τα πρότυπα 

(εθνικά, ευρωπαϊκά ,διεθνή)   

Η προμηθεύτρια επιχείρηση  θα διαθέτει εμπειρία, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας στον σχεδιασμό, 

παραγωγή, εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει και εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους με τις ηλεκτρικές συσκευές χρήστες 

προκειμένου για ασφαλή λειτουργία αυτών   

Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ καθορίζονται επακριβώς όσα πρέπει να υποβάλλουν οι 

προσφέροντες για την κάθε ομάδα των ειδών προκειμένου να εξασφαλιστούν τα παραπάνω.   

 

ΑΡΘΡΟ  180 
Χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας υλικών-Τεχνική υποστήριξη  

Για τις ηλεκτρικές συσκευές , θα παρέχεται τουλάχιστον διετή (2)  εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών και 

εντός του χρόνου αυτού η αποκατάσταση της όποιας δυσλειτουργίας προκύψει στον εξοπλισμό και στην 

εγκατάσταση στα πλαίσια της ορθής χρήσης αυτού, θα γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο προμηθευτή. 
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Επίσης θα παρέχεται τουλάχιστον για μία πενταετία (5) τεχνική υποστήριξη των υλικών (εξασφάλιση 

ανταλλακτικών, εργασία αντικατάστασης, επισκευής  κ.λ.π.) . 

Για τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα και παιχνίδια βρεφών/νήπιων),  θα παρέχεται τουλάχιστον τριετή (3) 

εγγύηση.  

Για όλα τα υπόλοιπα είδη των ΟΜΑΔΩΝ  2-3-4-5, θα παρέχεται τουλάχιστον ενός (1) έτους εγγύηση.  

Ο χρόνος έναρξης κάθε εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία που θα γίνει η οριστική παραλαβή 

των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 190 
Ατυχήματα  

Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν τον Δήμο δαπάνες από ατυχήματα στο εργαζόμενο προσωπικό ή σε 

τρίτους, όπως επίσης και δαπάνες για αποζημιώσεις ζημιών που προκαλούνται από το προσωπικό του 

αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος  αστικά  και ποινικά  για τα ανωτέρω ατυχήματα .  

 
ΑΡΘΡΟ  200 

Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών  κάθε φορά (τμηματικά ή άπαξ) θα γίνεται με την οριστική παραλαβή τους, 

την σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομιστούν 

όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά για την νομιμότητα της δαπάνης, την αποδέσμευση των πιστώσεων 

από ΥΠΕΣ .  

 
ΑΡΘΡΟ  210 

Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής  με όλους τους φόρους, κρατήσεις και τέλη που 

ισχύουν κατά την πληρωμή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΦΠΑ 24% βαραίνει τον  Δήμο.                                                              

 

 

 

 

Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                        Θεωρήθηκε: 28 / 05 / 2021 
Η Συντάξασα  Η   Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

  
Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των δημοτικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας      
(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , βρεφονηπιακός σταθμός 
’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός 
’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
 
 Αρ. Μελέτης:    64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00€  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2,  39161000-8,  39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Αρ. 
Τιμολο-
γίου  

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

  
ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ       
(CPV 39710000-2)  

  
    

    

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 550,00 Τεμάχιο  3   

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, 
ελεύθερης τοποθέτησης  

1.2 594,00 Τεμάχιο  1   

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 150,00 Τεμάχιο  3   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.           

  
    

  
      

  
ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
(CPV 39161000-8) 

  
  

      

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 52,00 Τεμάχιο 35   

2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 
37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 66,00 Τεμάχιο 30   

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων         33 
x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 56,00 Τεμάχιο 30   

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετό  
διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 99,00 Τεμάχιο 6   

5 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  
200Χ36Χ32 εκ. 

2.5 230,00 Τεμάχιο 2   

6 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  
150Χ36Χ32 εκ. 

2.6 165,00 Τεμάχιο 2   

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 178,00 Τεμάχιο 8   

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 240,00 Τεμάχιο 10   

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι 
διαστάσεων 129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 66,00 Τεμάχιο 10   

10 
Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων              
120 x 60 x 80 εκ.   

2.10 55,00 Τεμάχιο 3   

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό 
διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  

2.11 175,00 Τεμάχιο 2   
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12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  
διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 εκ. 

2.12 146,00 Τεμάχιο 2   

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα 
μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 105Χ105Χ56 
εκ. 

2.13 189,00 Τεμάχιο 1   

14 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  2.14 715,00 Τεμάχιο 2   

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 324,00 Τεμάχιο 2   

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 296,00 Τεμάχιο 6   

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 375,00 Τεμάχιο 1   

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστή 
διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 440,00 Τεμάχιο 1   

19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 
60 x 97 εκ. 

2.19 318,00 Τεμάχιο 3   

20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές 
διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 88,00 Τεμάχιο 4   

21 
Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων     80x 
60 x 97 εκ.    

2.21 219,00 Τεμάχιο 2   

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 
40x 33 x 50 εκ.  

2.22 59,00 Τεμάχιο 3   

23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.        2.23 160,00 Τεμάχιο 2   

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια 
διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 131,00 Τεμάχιο 1   

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια 
χρωματιστή διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 135,00 Τεμάχιο 1   

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 
97 x 35εκ. 

2.26 76,00 Τεμάχιο 10   

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου 
διαστάσεων 102 x 19εκ. 

2.27 94,00 Τεμάχιο 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.           

  
    

        

 ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-
ΒΡΕΦΩΝ (CPV 39150000-8) 

     

1  Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 38,00 Τεμάχιο 7   

2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 3.2 75,00 Τεμάχιο 8   

3 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων            
85 x 75 x 6 εκ. 

3.3 33,00 Τεμάχιο 6   

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική 
δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με 
αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων κορμού 
επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

3.4 90,00 Τεμάχιο 3   

5 
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 
2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  

3.5 169,00 Τεμάχιο 4   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.           
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ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (CPV 37500000-3)      

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 
152Χ160Χ142εκ. 

4.1 365,00 Τεμάχιο 2   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.           

  
   

  
      

 
ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (CPV 37000000-8)      

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το 
μήκος του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 308,00 Τεμάχιο 3   

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη 
)διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 278,00 Τεμάχιο 2   

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού 
χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 
75x 38 x 38εκ. 

5.3 165,00 Τεμάχιο 3   

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία 
πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου διαστάσεων 84 
x 37 x 91εκ. 

5.4 296,00 Τεμάχιο 1   

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  
διαστάσεων  67 x 55x 125 εκ. 

5.5 220,00 Τεμάχιο 4   

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή 
πλάτη διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 298,00 Τεμάχιο 2   

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και 
πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο 
καθρέπτη  διαστάσεων  72 x40x112 εκ.   

5.7 296,00 Τεμάχιο 3   

8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με 
ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. 
Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 76εκ.  

5.8 316,00 Τεμάχιο 1   

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 125,00 Τεμάχιο 2   

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο πίνακα 
εργασίας , με εξαρτήματα -εργαλεία διαστάσεων    
55 x 29x 80εκ. 

5.10 90,00 Τεμάχιο 3   

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές 
διαδρομές ,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους     
81 εκ. 

5.11 68,00 Τεμάχιο 2   

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 
περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα. 

5.12 153,00 Τεμάχιο 4   

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 
οχήματα πλαστικά  

5.13 87,00 Τεμάχιο 3   

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων             
22,5 x 21x 16,5εκ.  
 

5.14 45,00 Τεμάχιο 5   

15 
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - 
μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 τεμαχίων 
διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ.  

5.15 21,00 Τεμάχιο 6   
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16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 
τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 77,00 Τεμάχιο 3   

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 
τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 9,00 Τεμάχιο 15   

18 

Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  
χρωμάτων  σε συσκευασία 250 τεμαχίων με 
πιστοποίηση CE, σε πλαστικό κουτί. 

5.18 39,00 Τεμάχιο 3   

19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, 
διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων 
χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 
τεμαχίων σε πλαστική σακούλα   

5.19 60,00 Τεμάχιο 3   

20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό 
ύφασμα,  διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 47,00 Τεμάχιο 4   

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι 
διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ.  

5.21 30,00 Τεμάχιο 12   

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό 
πλαστικό διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 

5.22 35,00 Τεμάχιο 16   

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 65,00 Τεμάχιο 9   

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό 
πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.24 48,00 Τεμάχιο 7   

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από 
ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 

5.25 26,00 Τεμάχιο 6   

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 26,00 Τεμάχιο 7   

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      

5.27 40,00 Τεμάχιο 6   

28 
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό 
πλαστικό 39 τεμαχίων.   

5.28 18,00 Τεμάχιο 5   

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 
τεμαχίων.  

5.29 42,00 Τεμάχιο 5   

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό 38 τεμαχίων. 

5.30 35,00 Τεμάχιο 6   

31 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 
τεμαχίων.  

5.31 22,00 Τεμάχιο 4   

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 
νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 42,00 Τεμάχιο 3   

33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον 
βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  

5.33 14,00 Τεμάχιο 4   

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  

5.34 18,00 Τεμάχιο 9   

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Αφρικανού ύψους 45εκ. 

5.35 18,00 Τεμάχιο 9   

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ασιάτη  ύψους 45εκ.  

5.36 18,00 Τεμάχιο 9   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5           
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  ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)            

  ΦΠΑ 24%(€)           

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€)           

  
    

 

 

 
   

:    /      / 2021 
        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 

Το αρχείο του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης – ΕΕΕΣ (European Single 

Procurement Document – ESPD) αναρτάται ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 

σαν αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, ως ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση 

(με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Ε.Ε.Ε.Σ που διατίθεται σε 

επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και 

www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, 

μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 

Το περιεχόμενο του αρχείου αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να 

συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

 

 

 

 

:    /      / 2021 

  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Αρ. 
Τιμολο-
γίου 
μελέτης 

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

  
ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ       
(CPV 39710000-2)  

  
    

    

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 550,00 Τεμάχιο 3   

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, 
ελεύθερης τοποθέτησης  

1.2 594,00 Τεμάχιο 1   

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 150,00 Τεμάχιο 3   

 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)  

 

 
ΦΠΑ 24%(€) 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Αρ. 
Τιμολο-
γίου 
μελέτης 

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

 
ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
(CPV 39161000-8)      

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 52,00 Τεμάχιο 35   

2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 
37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 66,00 Τεμάχιο 30   

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων         33 
x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 56,00 Τεμάχιο 30   

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετό  
διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 99,00 Τεμάχιο 6   

5 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  
200Χ36Χ32 εκ. 

2.5 230,00 Τεμάχιο 2   

6 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  
150Χ36Χ32 εκ. 

2.6 165,00 Τεμάχιο 2   

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 178,00 Τεμάχιο 8   

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 240,00 Τεμάχιο 10   

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι 
διαστάσεων 129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 66,00 Τεμάχιο 10   

10 
Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων              
120 x 60 x 80 εκ.   

2.10 55,00 Τεμάχιο 3   

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό 
διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  

2.11 175,00 Τεμάχιο 2   

12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  
διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 εκ. 

2.12 146,00 Τεμάχιο 2   

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα 
μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 105Χ105Χ56 
εκ. 

2.13 189,00 Τεμάχιο 1   

14 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  2.14 715,00 Τεμάχιο 2   

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 324,00 Τεμάχιο 2   

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 296,00 Τεμάχιο 6   

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 375,00 Τεμάχιο 1   

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστή 
διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 440,00 Τεμάχιο 1   

19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 
60 x 97 εκ. 

2.19 318,00 Τεμάχιο 3   
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20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές 
διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 88,00 Τεμάχιο 4   

21 
Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων     80x 
60 x 97 εκ.    

2.21 219,00 Τεμάχιο 2   

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 
40x 33 x 50 εκ.  

2.22 59,00 Τεμάχιο 3   

23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.        2.23 160,00 Τεμάχιο 2   

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια 
διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 131,00 Τεμάχιο 1   

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια 
χρωματιστή διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 135,00 Τεμάχιο 1   

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 
97 x 35εκ. 

2.26 76,00 Τεμάχιο 10   

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου 
διαστάσεων 102 x 19εκ. 

2.27 94,00 Τεμάχιο 1   

  ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)    

 
ΦΠΑ 24%(€) 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€) 

 
 

 

:    /      / 2021 

  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Αρ. 
Τιμολο-
γίου 
μελέτης 

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

 
ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-
ΒΡΕΦΩΝ (CPV 39150000-8)      

1  Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 38,00 Τεμάχιο 7   

2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 3.2 75,00 Τεμάχιο 8   

3 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων            
85 x 75 x 6 εκ. 

3.3 33,00 Τεμάχιο 6   

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική 
δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με 
αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων κορμού 
επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

3.4 90,00 Τεμάχιο 3   

5 
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 
2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  

3.5 169,00 Τεμάχιο 4   

  ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)    

 ΦΠΑ 24%(€)  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€)  

 

 

 

:    /      / 2021 
  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Αρ. 
Τιμολο-
γίου 
μελέτης 

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

 
ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (CPV 37500000-3)      

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 
152Χ160Χ142εκ. 

4.1 365,00 Τεμάχιο 2   

  ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)    

 ΦΠΑ 24%(€)  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€)  

 

 

:    /      / 2021 
  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Αρ. 
Τιμολο-
γίου 
μελέτης 

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

 

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (CPV 37000000-8) 

 

    

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε 
όλο το μήκος του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 308,00 Τεμάχιο 3   

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία 
πλάτη )διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 278,00 Τεμάχιο 2   

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, 
λευκού χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  
διαστάσεων 75x 38 x 38εκ. 

5.3 165,00 Τεμάχιο 3   

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με 
ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
διαστάσεων 84 x 37 x 91εκ. 

5.4 296,00 Τεμάχιο 1   

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  
διαστάσεων  67 x 55x 125 εκ. 

5.5 220,00 Τεμάχιο 4   

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία 
μπροστινή πλάτη διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 298,00 Τεμάχιο 2   

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και 
πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο 
καθρέπτη  διαστάσεων  72 x40x112 εκ.   

5.7 296,00 Τεμάχιο 3   

8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με 
ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 
64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 
76εκ.  

5.8 316,00 Τεμάχιο 1   

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 125,00 Τεμάχιο 2   

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο 
πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα -εργαλεία 
διαστάσεων    55 x 29x 80εκ. 

5.10 90,00 Τεμάχιο 3   

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές 
διαδρομές ,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και 
ύψους     81 εκ. 

5.11 68,00 Τεμάχιο 2   

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 
περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα. 

5.12 153,00 Τεμάχιο 4   

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 
30 οχήματα πλαστικά  

5.13 87,00 Τεμάχιο 3   

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων             
22,5 x 21x 16,5εκ.  
 

5.14 45,00 Τεμάχιο 5   

15 

Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - 
μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 
τεμαχίων διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 
x 16,8 x 13 εκ.  

5.15 21,00 Τεμάχιο 6   
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16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  
26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 77,00 Τεμάχιο 3   

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 
8-10 τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 9,00 Τεμάχιο 15   

18 

Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, 
τεσσάρων  χρωμάτων  σε συσκευασία 250 
τεμαχίων με πιστοποίηση CE, σε πλαστικό 
κουτί. 

5.18 39,00 Τεμάχιο 3   

19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, 
διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , 
τεσσάρων χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε 
συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα   

5.19 60,00 Τεμάχιο 3   

20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό 
ύφασμα,  διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 47,00 Τεμάχιο 4   

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι 
διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ.  

5.21 30,00 Τεμάχιο 12   

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από 
ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων: 51 x 43 x 
47εκ. 

5.22 35,00 Τεμάχιο 16   

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό 
πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 65,00 Τεμάχιο 9   

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από 
ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 
51εκ. 

5.24 48,00 Τεμάχιο 7   

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από 
ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 
28εκ. 

5.25 26,00 Τεμάχιο 6   

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 26,00 Τεμάχιο 7   

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      

5.27 40,00 Τεμάχιο 6   

28 
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από 
ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων.   

5.28 18,00 Τεμάχιο 5   

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 
100 τεμαχίων.  

5.29 42,00 Τεμάχιο 5   

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων. 

5.30 35,00 Τεμάχιο 6   

31 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 
6 τεμαχίων.  

5.31 22,00 Τεμάχιο 4   

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 
7 νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 42,00 Τεμάχιο 3   

33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον 
βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  

5.33 14,00 Τεμάχιο 4   

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  

5.34 18,00 Τεμάχιο 9   

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Αφρικανού ύψους 45εκ. 

5.35 18,00 Τεμάχιο 9   

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ασιάτη  ύψους 45εκ.  

5.36 18,00 Τεμάχιο 9   

  ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)    

 ΦΠΑ 24%(€)  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€)  

 

 

:    /      / 2021 
  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
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