20PROC007938792 2020-12-28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 28/ 12/2020
Αριθµ. Πρωτ. 38606
Αριθµ. Αποφ. 3459

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες:Θεοδοσιάδου Φωτεινή
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr

ΘΕΜΑ :ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ 69.863,70€, ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 24% - ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ

Περιεχόμενα

20PROC007938792 2020-12-28
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................ 5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 9
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 9
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ....................................... 10ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ........................................ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................................................................................... 11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ...........................................................11Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης............11Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................... 11
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 12
2.1.5 Εγγυήσεις.................................................................................12Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................. 12ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .............................................................12Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ...............................................................13Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού..................................................................13Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας...16Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................16Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....................................16Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης16Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων................................................16Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής...................................17Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................ 21ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................21Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών [δεν ισχύει στην περίπτωση που το κριτήριο της
21πλέονσυμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή] ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................... 21ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................22Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .............................22Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»...........22Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» ...................................................22Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
23
οικονομικώνπροσφορών ..........................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών...............................................23Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών.................................................23Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...................................................................................225
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 25
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς..................................................................................... 25
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 25
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ................................................ 26
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 27
[3.4] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................................................... 28
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 28

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................30
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ........................................................................................................ 30
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 30
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 30
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 31
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 31

Σελίδα 2

20PROC007938792 2020-12-28
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................32
5.1
5.2
5.3

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 32
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 32
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 33

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................33
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.................................................................................................................................. 35
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ..................................................................................... 35
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ........................... 36
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.................................................................................................... 36
ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 36
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...................................................................................................................... 36
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ...................................................................................................................................... 36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΛΕΤΗ ...........................................................................................................................................37-69
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ ................................................................................ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.70-93
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ..................................................................................................................94-100
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................... 101-121ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
.....................................................................................................................................................................................

Σελίδα 3

20PROC007938792 2020-12-28
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 &
Αθανασίου Διάκου 1

Πόλη

Άγιος Στέφανος

Ταχυδρομικός Κωδικός

14565

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dimsxeseis@dionysos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

1.Για τους όρους της διακήρυξης:
Θεοδοσιάδου Φωτεινή
(Τμήμα Προμηθειών )
Τηλ.: 213-2030638
Fax: 213-2030630
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr
2. Για τη Μελέτη :
Στέλλα Μ. Καμακάρη
(Δ/ντρια Ν.Π.Δ.Δ
ΚΟι.Π.Α.Π ''Η ΕΣΤΙΑ '' Δήμου Διονύσιου
Τηλ.: 210 8141700
e-mail: estia@dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση www.dionysos.gr. και στη διαδρομή,
http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση/Διακηρείς /Έργα, Προμήθειες &Εργασίες
β) Περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον κατατείθονται εγγράφως, είναι διαθέσιμες από τους αρμόδιους
επικοινωνίας υπαλλήλους στις προαναφερθείσες διευθύνσεις.

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) κωδ ΟΠΣ 5035540 ( Κωδ. Απόφασης 8984 ) . Εναριθμός έργου 2020ΕΠ08510018
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Η συνολική δαπάνη των 69.863,70€ για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του «Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ως εξής:

«Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ

Κ.Α 15.7135.0003 με τίτλο Εκπαιδευτικά Παιχνίδια ποσού 24.249,07€,
K.A 15.7134 με τίτλο Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και λοιπές συσκευές ποσού 14.292,24€ ,
Κ.Α 15.7133.0002 με τίτλο Έπιπλα και σκεύη ποσού 25.473,32€ και
Κ.Α 15.7133.0001 με τίτλο Ηλεκτρικά Είδη ποσού 5.849,08€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ «Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ.

«Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ

Επισημαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό
, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την
διάρκεια εκτέλεσής της , κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 . Δυνατότητα
μεταβολής υφίσταται , μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 37524100-8/37520000 «Εκπαιδευτικά παιχνίδια εσωτερικού εξωτερικού χώρου »,
30000000-9 «Μηχανήματα γραφείου και Υπολογιστές »,39220000-0 «Εξοπλισμού κουζίνας» και
32000000-3 « Εξοπλισμός ραδιοφωνίας , τηλεόρασης επικοινωνίας »,

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :
ΤΜΗΜΑ 1 : '' ΟΜΑΔΑ Α'' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ.ΧΩΡΟΥ , εκτιμώμενης
αξίας 24.24.249,07 συμπ/νου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 : '' ΟΜΑΔΑ Β'' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , εκτιμώμενης αξίας 25.473,32 συμπ/νου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3 : '' ΟΜΑΔΑ Γ'' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ,
εκτιμώμενης αξίας 5.849,08 συμπ/νου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 4 : '' ΟΜΑΔΑ Δ'' Η/Υ , εκτιμώμενης αξίας 14.292,24 συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και για τα τέσσερα Τμήματα ή για το σύνολο των
ειδών κάθε ανεξάρτητου τμήματος , δηλαδή για το σύνολο των ειδών της Α Ομάδας ή για το σύνολο των
ειδών της Β ομάδας , ή για το σύνολο των ειδών της Γ ομάδας ,ή για το σύνολο των ειδών της Δ ομάδας .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.863,70 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (
προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 56.341,69 ΦΠΑ 13.422,01) . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπόκειται
σε δικαίωμα προαίρεσης ή σε τυχόν δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη μικρότερη ποσότητα σε αναφορά σε ορισμένο ποσοστό στα εκατό, ή σε τυχόν
δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου
Για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του«Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ οικονομικού έτους 2020 ως ακολούθως :
Κωδικοί Αριθμοί

Ονομασία Κ.Α

Ο.Ε 2020 €

15.7135.0003

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια ποσού

24.249,07
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K.A 15.7134

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και λοιπές συσκευές

14.292,24

Κ.Α 15.7133.0002

Έπιπλα και σκεύη

25.473,32

Κ.Α 15.7133.0001

Ηλεκτρικά Είδη

5.849,08

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις ( 3) μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι:
Αριθ 1700/12-11-2018 Μελέτη του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ,
αποκλειστικά βάσει τιμής .

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 :
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,2
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών3
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
του άρθρου 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
του Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».
του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»
του αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')
του Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στα
πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.
του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων )
του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)
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»
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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»
Άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

του ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ) : Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ,1και την παρ.4 του
άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του ν.3536/07
του ν.3852/10( ΦΕΚ 87Α ) : Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης .
Πρόσκληση υπ. αριθμ. 619/27-2-2018 (κωδ. ΑΤΤ068) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές υπηρεσίες» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
και εθνικούς πόρους
Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005».
Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 719/ 14-11-2018 για την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες» στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068.
Την αριθ. πρωτ. 2401/21846/11-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση Δήμαρχου περί ορισμού
αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Των αριθμ. ΑΑΥ 132/23-9-2020
(ΑΔΑ: Ω2ΤΦΟΛΔΜ-Ο5Η ), ΑΑΥ 133/23-9-20202
(ΑΔΑ:
ΨΠ8ΥΟΛΔΜ-ΕΑΔ ), ΑΑΥ 134/23-9-2020
(ΑΔΑ: ΨΒΧΞΟΛΔΜ-ΥΑΑ), ΑΑΥ 135/23-9-2020 (ΑΔΑ:
Ω87ΚΟΛΔΜ-ΙΨΝ) Την υπ’ αριθ. 1700/21-11-2018 μελέτη του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ που
ενσωματώθηκε στο παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20REQ007369603 2020-09-24
Την αριθμ. 577/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν, η σχετική μελέτη
και οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και η συγκρότηση
της επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τακτικά Μέλη
1. Κυριακούλη Ελευθερία , ως Πρόεδρος
2. Γαρδικιώτη Γεωργία , ως Μέλος
3. Τρανούλη Γεωργία , ως Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. 1. Πατέλη Ειρήνη , ως αναπληρωματικό μέλος
2. Ευθυμίου Ιουλία , ως αναπληρωματικό μέλος
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•

Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία (Δημαρχείο) του Δήμου Διονύσου, επί της Λεωφ. Λίμνης
Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, την 13 Ιανουαρίου 2021 , ώρα
10:30πμ-11:00πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή την 13-1-2021 , ώρα 10:30πμ-11:00πμ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
1 .ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ « ΛΟΓΟΣ », e-mail : logos_is@otenet.gr

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή: http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση /Προκυρήξεις/Έργα,
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο κι τυχόν επαναληπτική δημοσίευση , βαρύνουν τον
ανάδοχο.

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
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

•

η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα ( Τεχνικές προδιαγραφές, υποδείγματα οικονομικής
προσφοράς ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

•
•

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.6.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
(
Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες (07:00πμ -3:00μμ) . Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι δεν
καταβάλλουν δαπάνη για την αναπαραγωγής τους.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών .
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή τη παρ. 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) 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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς . Ωστόσο , οι
ενώσεις οικονομικών φορέων οφείλουν να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή , εφόσον τους
αναθέτει η σύμβαση
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή διαγωνισμό
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
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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.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Δεν απαιτείται
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ,
οι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ΄
αριθ 1700/12-18-2018 μελέτη του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ και ενσωματώθηκε στο Παράρτημα Ι της
παρούσης )
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείριση
Όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους , τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Σελίδα 16

20PROC007938792 2020-12-28
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης .
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1της 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 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 .
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 .
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν4.
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 δικαιολογητικών5. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης ( αφόρα οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ) στους οποίος οφείλει να
καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016 για το σύνολο
των ειδών – υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού που επιθυμεί.

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 και για τα τέσσερα Τμήματα ή για το σύνολο
των ειδών κάθε ανεξάρτητου τμήματος , δηλαδή για το σύνολο των ειδών Α΄ή για το σύνολο των ειδών της
ομάδας Β, ή για το σύνολο των ειδών της ομάδας Γ, ή για το σύνολο των ειδών της ομάδας Δ.
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 αυτής6.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση :
ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ 1, Τ.Κ. 14565 ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ). ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για την προμήθεια: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ «Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ »
με αναθέτουσα αρχή «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
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2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου),
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.2.7. 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.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα IV ),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «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 καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα
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2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που
είναι η πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης μόνο βάσει τιμής .
Α. Τιμές
τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παραρτήμα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα ( 180) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 14/ 07 / 2021
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι..

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού7 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές . Στην
περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ
δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών
των οικονομικών φορέων.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

∆ικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών 8 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης9 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 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 Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του .
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά10, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης 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 διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται11. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
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. 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 ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 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)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 12
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπερεργολάβους
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4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

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

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο. 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
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201613
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και του παραρτήματος Ι της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
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επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές 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), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 ∆ικαστική 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
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προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε συνεννόηση με το Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή 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.
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν απαιτείται .

6.4

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. 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.
6.4.2. 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.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτείται.

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής
Οι τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται
αναπροσαρμογής αυτών . ΜΕ∆
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών &∆ιοικητικών
Υπηρεσιών
Ιωάννης Τσουδερος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η υπ΄ αριθ 1700/12-11-2018 µελέτη του«Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Ημερομηνία: 12/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1700
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τίτλος Μελέτης:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ
«Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η
ΕΣΤΙΑ»» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
«Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ vcvb«Η ΕΣΤΙΑ»»

Φορέας: «Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η
ΕΣΤΙΑ»»

Προϋπολογισμός μελέτης: 56.341,69€
ΦΠΑ: 13.522,01€
Συνολική δαπάνη: 69.863,70 €
Πηγή Χρηματοδότησης:
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείµενο Μελέτης
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών της «ΕΣΤΙΑΣ»,
είναι η περιγραφή των αναγκών που απαιτούνται για την αρτιότερη λειτουργία τους, σύμφωνα με τη
κείμενη νομοθεσία και την Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης, όπως αυτή προέκυψε από
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής (ΑΤΤ 068-27/2/2018).
Η προμήθεια θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς:
CPV
37524100/37520000
30000000
39220000
32000000-3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ
Η/Υ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο γενικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α 24% και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του «Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» έτους 2018.

Γενικά για το «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»»
Η Εστία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη
και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του
Ν. 3463/2006, όπως ισχύει (ΦΕΚ ΑΜ14/8.6.2006) και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7.6.2010/τ.Β).
Στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα: α) «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων Δήμου Δροσιάς», β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», γ) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ», δ)
«Λέσχη ηλικιωμένων της Κοινότητας Σταμάτας», ε) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(ΚΑΠΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», στ) «Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Δροσιάς (πρώην Ι.Β.Σ.Α.)», ζ) «Β ́
Παιδικός Σταθμός Δήμου Δροσιάς», η) «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ», θ)
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», ι) «ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ».

Σελίδα 39

20PROC007938792 2020-12-28

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά Χαρακτηριστικά
 Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον κατά το ελάχιστο τις παρακάτω
προδιαγραφές.
 Ο Προμηθευτής (υποψήφιος Ανάδοχος) υποχρεούται να επισυνάψει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί
με την οικονομική του προσφορά και τα αντίστοιχα φυλλάδια, για όλες τις ομάδες (Α, Β, Γ, Δ,), που
αφορούν στα προσφερόμενα είδη και αναφέρουν τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν.
 Όλα τα προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Οµάδα Α-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MINI ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

2

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

1

3

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

1

4

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ

1

5

ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1

6

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

1

7

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ

1

8

ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

1

9

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ

1

10

ΜΩΡΑΚΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ

1

11

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΡΓΓΥΛΗ

1

12

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

1

13

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

1

14

LOTTO

2

15

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

2

16

ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

17

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ

1

18

ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ

1

19

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

4

20

ΒΡΕΣ ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑ

1

21

ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ

1

22

ΠΑΖΛ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕΤ 12

1

23

ΠΑΖΛ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 10)

1

24

ΚΥΒΟΠΑΖΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1

25

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

1

26

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ JUMBO(60 ΛΕΠΤΩΝ)

1

27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ

2

28

ΒΡΟΧΟΠΟΙΟΣ

1

29

ΧΑΛΑΚΙ "Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΑ"

1

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3
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31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

32

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

15

33

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΌ ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

1

34

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

1

35

ΚΟΥΚΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚ

1

36

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

37

ΚΑΠΕΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΣ )

1

38

ROLY BLOCKS

2

39

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ

2

40

ΑΦΙΣΑ " Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

3

41

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

1

42

MINI STAR CONSTRUCTION 6CM

2

43

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

44

ΠΑΖΛ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

45

1
1

47

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ "3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ" &
"ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ"
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

48

ΠΑΝΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

49

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΣΕΤ (8ΤΜΧ)

1

50

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΩΝ (50ΤΜΧ)

1

51

ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

52

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

2

53

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

54

MY CHEF ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2

55

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ 7 ΝΑΝΟΙ "

1

56

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ "ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ"

1

57

ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1

58

ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

6

59

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1

60

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ

1

61

CHINESE BLOCKS

3

62

ΠΑΖΛ

7

63

ΣΚΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ

1

64

ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

3

65

ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

66

MULTI CONNECT ΤΟΥΒΛ.

2

67

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

2

68

ΣΕΤ 3 ΠΥΤΖΑΜΑΚΙΑ

2

69

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

1

70

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WAFFLE BLOCKS

3

71

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MASTER

1

72

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΜΕ 36 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

73

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΥΛΙΝΟ 4 IN LINE

1

74

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

20

75

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ GOKI

2

76

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΗΡΩ

1

46
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77

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

3

78

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ

1

79

ΣΕΤ 2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 1 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

3

80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO 85

2

81

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

15

82

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΛΟΥΤΡΙΝΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

1

83

ΦΟΡΤΗΓΟ GIANT TRUCK

2

84

ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΧΕΛΩΝΑ

1

85

ΣΕΤ ΜΩΡΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

2

86

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4

87

HOP HOP ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 40ΕΚ.

4

88

ΜΗΧΑΝΑΚΙ BIG RACING TRIKE

1

89

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPER

1

90

ROCKING HORSE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ

2

91

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ UNICO PLUS

3

92

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

1

93

ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

2

94

ΧΑΛΑΚΙ ΑΥΤΚΙΝΗΤ

1

95

ΖΕΒΡΑ BEBERIDER

1

96

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

2

97

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΥΛΙΚΟ

4

98

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

6

99

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 12 ΛΑΒΕΣ

1

100

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2

101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO (85ΤΜΧ)

3

102

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΝΙ (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

2

103

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

2

104

ΤΡΑΜΠΑΛΑ PLAYUP

1

105

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ FEBER SLIDE PLUS

1

106

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPORT

2

107

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

3

108

ΜΙΝΙ ΜΟΚΕΤΑΚΙΑ (ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ)

2

109

ΨΗΦΙΔΩΤΟ WEPLAY BREAUSTA

2

110

ΣΕΤ ΡΟΛΑ ΑΜΜΟΥ

5

111

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΤΟΥ TIDY ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

4

112

2

114

MAGNETIC ΚΑΤΑΣΚ. (2)
ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΤΟΥΝΕΛ)
ΜΑΓΑΖΑΚΙ CHECKOUT

115

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠ. ΚΟΥΚΛ.

2

116

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ KOMBI

1

117

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

5

118

ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

3

119

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

5

120

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

2

121

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

122

ΣΚΗΝΗ ΙΝΔΙΑΝΟΥ TEE PEE

2

113
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123

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΠΑΠΑΚΙΑ

2

124

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

4

125

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

4

126

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

5

127

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

128

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

129

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

30

130

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ACTIVITY CENTER

1

131

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

132

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

2

133

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

7

134

BOBBY CAP

4

135

SPITAKI ΜΑΙΣΟΝ ΣΜΟΒΥ

1

136

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

6

137

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

6

138

1

140

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ
COLORCARDS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΜΕ CD

4

141

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

1

142

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΔ. 6 ΤΕΜ

6

143

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

144

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

2

145

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ

1

146

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ

1

147

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1

148

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

149

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

20

150

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

151

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

10

152

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

153

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ TROPIC

1

154

PLAYGROUND SYSTEM 5

1

155

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

4

156

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ

1

157

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙ

4

158

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

1

159

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (60*135)

1

160

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

161

ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

2

139
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΚΟΚΚ. ΚΙΤΡ.)

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1

3

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

2

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

5

ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗ

1

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

4

7

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

8

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (40*23*61)

2

9

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ & 2 ΣΚΑΜΠΟ

1

10

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΠΟΡΤ 100*56 ΕΚ)

1

11

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5

13

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

14

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

15

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2

16

2

17

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)
ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

1

18

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

2

19

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)

1

20

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

4

21

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ (104*38*101)

1

22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3

23

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

1

24

ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 8 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (80*38*145)

1

25

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

2

26

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

1

27

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

1

28

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

30

29

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

25

30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

10

31

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

32

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

33

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ

6

34

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25

35

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

10

36

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15

37

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

6

38

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

1
1

ΕΡΜΑΡΙΑ

2

39
40

3
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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1
2

ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ
12920
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

3
6
Εμπρόσθιας φόρτωσης, χωρητικότητα πλύσης 9 kg και άνω, ελάχιστες
στροφές 1400 /λεπτό, ελάχιστος αριθμός προγραμμάτων 15, ενεργειακή
κλάση A+++, ετήσια κατανάλωση ενέργειας εως 152 kWh/έτος, ετήσια
κατανάλωση νερού εως 11220 lt/έτος, επίπεδο θορύβου πλύσης εως 49
dB, επίπεδο θορύβου στυψίματος εως 75 dB, ψηφιακή οθόνη,
καθυστέρηση έναρξης

4

Πλυντήριο Ρούχων

7

Τερματικά
Ωρομέτρησης

8

Κάρτες Ωρομετρητών

Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού με καταγραφή εισόδου και εξόδου με
μαγνητική κάρτα, ενσωματωμένο ρελέ, έγχρωμη Οθόνη τουλάχιστον 2,8’’
TFT-LCD, αποθήκευση έως 10.000 χρηστών και 100.000 εγγραφών,
ταυτοποίηση <0.5 Sec, λογισμικό διαχείρισης στα ελληνικά, εξαγωγή
αναφορών σε Excel ή pdf, σύνδεση μέσω USB, USB Stick, δίκτυο LAN, Wifi,
επεξεργαστής Dual 1.0 GHZ High Speed CPU, ενσωματωμένο ρελέ για
σύνδεση με μαγνητική κλειδαριά, καταγραφή και πρόσβαση σε δεδομένα
σε πραγματικό χρόνο

Ομάδα Δ-Προμήθεια Η/Υ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΝΟΤΕbook

2

ΠΟΝΤΙΚΙ –
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ
Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

3

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

5

ΟΘΟΝΗ

6

PC

7

TABLET

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
I5 4300M 2.6GHZ 4GB
DDR3 128GB SSD 15.6"
WIDE WEB
Set keyboard mouse
USB
20.5MP, Οπτικό Zoom:
8x, Οθόνη: 2.7",
Ανάλυση Video: 1280 x
720 pixels, κάμερα
Compact
Laser Έγχρωμο,
Εκτύπωση Mono/Color:
22 ppm / 22 ppm,
Αυτόματη Εκτύπωση
Διπλής Όψης, ADF
MONITOR HP 20” E201
COMPUTER HP 8000
SFF C2D-E8400 | 4GB
DDR3 | 250GB |
DVD /SSD 120gb S-ATA
2.5'' /WINDOWS 7
Διαγώνιος οθόνης
τουλάχιστον 10'',
Ανάλυση τουλάχιστον
1920*1200, Αφής, RAM
τουλάχιστον 2 GB,
Ταχύτητα επεξεργαστή
τουλάχιστον 1,8 GHz,
Android, 2 έτη εγγύηση
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8

Τεχνολογία Προβολής:
3LCD, Φυσική Ανάλυση:
1920 x 1200,
Φωτεινότητα:
5000AnsiLumens,
Απόσταση Προβολής:
1,4-14,8m, Μέγεθος
Εικόνας: 50-500",
Θόρυβος: 37dB

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ

1

ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑ ∆ΟΜΗ
Β΄ΔΡΟΣΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

MINI ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝ.

1

2

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ

1

3

LOTTO

1

4

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ

1

5

ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ

1

6

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

1

7

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

1

8

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ

2

9

ΑΦΙΣΑ " Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

3

10

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

1

11

MINI STAR CONSTRUCTION 6CM

2

12

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

13

ΠΑΖΛ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

14

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

2

15

ΣΕΤ 3 ΠΥΤΖΑΜΑΚΙΑ

2

16

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

1

17

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WAFFLE BLOCKS

3

18

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MASTER

1

19

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΜΕ 36 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

20

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΥΛΙΝΟ 4 IN LINE

1

21

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

3

22

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

3

23

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

24

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"

1

25

ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

1

26

COLORCARDS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΜΕ CD

4

27

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

1

28

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΔ. 6 ΤΕΜ

6

29

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

30

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

1
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31

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ

1

32

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ

1

33

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

4

34

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

35

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

5

36

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

37

ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ 12920

2

38

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΚΟΚΚ. ΚΙΤΡ.)

3

39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1

40

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

1

41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

1

42

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

1

43

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

1

44

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

45

ΚΟΥΤΑΛΑ ΟΒΑΛ 12920

1

46

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2

47

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

48

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

1

49

ΟΘΟΝΗ

2

50

TABLET

2

51

PC

2

52

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

53

Κάρτες Ωρομετρητών

12

Α΄ΔΡΟΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

1

2

ΜΩΡΑΚΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ

1

3

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

1

4

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

1

5

ΒΡΕΣ ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑ

1

6

ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ

1

7

ΠΑΖΛ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕΤ 12

1

8

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

9

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

1

10

ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ "3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ" & "ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ"

1

11

ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

3
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12

ΠΑΝΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

13

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΣΕΤ (8ΤΜΧ)

1

14

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΩΝ (50ΤΜΧ)

1

15

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

3

16

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ GOKI

2

17

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΗΡΩ

1

18

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

3

19

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ

1

20

ΣΕΤ 2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 1 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

3

21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO 85

2

22

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

3

23

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΛΟΥΤΡΙΝΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

1

24

ΦΟΡΤΗΓΟ GIANT TRUCK

2

25

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

26

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

2

27

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

3

28

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

4

29

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

2

30

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

31

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

1

32

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

1

33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

1

34

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

1

35

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

36

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2

37

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

38

ΟΘΟΝΗ

2

39

TABLET

2

40

PC

2

41

Printer Laser

1

42

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

43

Κάρτες Ωρομετρητών

12

Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

1

2

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

1

3

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

1

4

ΠΑΖΛ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 10)

1

5

ΚΥΒΟΠΑΖΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1
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6

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

1

7

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

8

ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

9

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

3

10

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

3

11

ΣΕΤ ΜΩΡΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

2

12

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4

13

HOP HOP ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 40ΕΚ.

4

14

ΜΗΧΑΝΑΚΙ BIG RACING TRIKE

1

15

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPER

1

16

ROCKING HORSE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ

2

17

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ UNICO PLUS

3

18

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

1

19

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

20

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

2

21

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

3

22

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

3

23

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

2

24

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ TROPIC

1

25

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

1

26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

27

ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗ

1

28

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ

1

29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

1

30

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

31

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

1

32

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

1

33

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

34

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2

35

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

36

ΟΘΟΝΗ

2

38

PC

2

39

TABLET

2

40

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

41

Κάρτες Ωρομετρητών

12

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
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1

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ

1

2

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

1

3

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

1

4

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ JUMBO(60 ΛΕΠΤΩΝ)

1

5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ

2

6

ΒΡΟΧΟΠΟΙΟΣ

1

7

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

8

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

2

9

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

10

MY CHEF ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2

11

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

3

12

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

3

13

ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

2

14

ΧΑΛΑΚΙ ΑΥΤΚΙΝΗΤ

1

15

ΖΕΒΡΑ BEBERIDER

1

16

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΥΛΙΚΟ

4

17

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

2

18

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 12 ΛΑΒΕΣ

1

19

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2

20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO (85ΤΜΧ)

3

21

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΝΙ (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

2

22

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

23

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

2

24

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

4

25

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

26

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

4

27

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

2

28

PLAYGROUND SYSTEM 5

1

29

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

1

30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

1

31

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

32

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙ

1

33

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (40*23*61)

2

34

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

1

35

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

1

36

ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

37

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

38

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2

39

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

40

ΟΘΟΝΗ

2

41

TABLET

2

42

PC

2
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44

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

45

Κάρτες Ωρομετρητών

12
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1

2

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

1

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

4

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ 7 ΝΑΝΟΙ "

1

5

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ "ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ"

1

6

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

2

7

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

4

8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

2

9

ΤΡΑΜΠΑΛΑ PLAYUP

1

10

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ FEBER SLIDE PLUS

1

11

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPORT

2

12

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

3

13

ΜΙΝΙ ΜΟΚΕΤΑΚΙΑ (ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ)

2

14

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

15

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

4

16

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

17

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

4

18

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

1

19

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΠΟΡΤ 100*56 ΕΚ)

1

20

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (60*135)

1

22

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

23

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

24

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

26

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1

27

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

28

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

4

29

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

30

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25

31

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2

32

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

33

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)

2

34

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

1

35

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

1

36

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

8

37

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

38

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2
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39

ΟΘΟΝΗ

2

40

TABLET

2

41

PC

2

42

Ψυγειοκαταψύκτης

1

43

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

44

Κάρτες Ωρομετρητών

12
ΑΝΟΙΞΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

1

2

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

1

3

ΧΑΛΑΚΙ "Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΑ"

1

4

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3

5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

6

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

7

ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1

8

ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

6

9

ΨΗΦΙΔΩΤΟ WEPLAY BREAUSTA

2

10

ΣΕΤ ΡΟΛΑ ΑΜΜΟΥ

5

11

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΤΟΥ TIDY ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

4

12

MAGNETIC ΚΑΤΑΣΚ. (2)

2

13

ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΝΕΛ)

1

14

ΜΑΓΑΖΑΚΙ CHECKOUT

1

15

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠ. ΚΟΥΚΛ.

2

16

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ KOMBI

1

17

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

10

18

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

1

19

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

6

20

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ & 2 ΣΚΑΜΠΟ

1

21

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

8

22

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

23

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3

24

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ

3

25

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

2

26

ΟΘΟΝΗ

2

28

PC
ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2

33

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

34

Κάρτες Ωρομετρητών

12

29

2

32
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ΑΒΥΠ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ

1

2

LOTTO

1

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

4

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΌ ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

1

5

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

1

6

ΚΟΥΚΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚ

1

7

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1

8

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ

1

9

CHINESE BLOCKS

3

10

ΠΑΖΛ

7

11

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

2

12

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

2

13

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

14

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

15

ΣΚΗΝΗ ΙΝΔΙΑΝΟΥ TEE PEE

2

16

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΠΑΠΑΚΙΑ

2

17

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2

18

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

2

19

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

3

20

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

21

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

22

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

10

23

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

24

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

1

25

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

4

26

BOBBY CAP

2

27

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

4

28

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2

29

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

2

31

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

32

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

8

33

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

34

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

35

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)

1

36

ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

1

37

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

1

38

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

1

39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1
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40

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

8

41

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

3

42

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

2

43

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3ΘΕΣΕΩΝ

1

44

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ: Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

2

45

Printer Laser

1

46

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

47

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

1

48

Τερματικά Ωρομέτρησης

1

49

Κάρτες Ωρομετρητών

6

ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΙ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

1

2

ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

4

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

2

5

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

6

ΚΑΠΕΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΣ )

1

7

ROLY BLOCKS

2

8

ΣΚΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ

1

9

ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

3

10

ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

11

MULTI CONNECT ΤΟΥΒΛ.

2

12

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

3

13

ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

3

14

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

1

15

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

16

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

17

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

2

18

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

2

19

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

2

20

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

21

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

22

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

10

23

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ACTIVITY CENTER

1

24

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

25

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

1

26

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

3

27

BOBBY CAP

2
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28

SPITAKI ΜΑΙΣΟΝ ΣΜΟΒΥ

1

29

ΚΑΡΕΚΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΜΑΥΡΟ

1

30

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2

31

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

32

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

33

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)

1

34

ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

1

35

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

1

36

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)

1

37

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

7

38

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

1

39

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ (104*38*101)

1

40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

41

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

6

42

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

4

43

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

44

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

2

45

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

1

46

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

3

48

Πλυντήριο Ρούχων

1

49

ΕΡΜΑΡΙΑ

2

50
51
52

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Τερματικά Ωρομέτρησης
Κάρτες Ωρομετρητών

1
2
4

47

2

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MINI ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
2,70 €

ΤΙΜΗ
2,70 €

2

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

1

7,00 €

7,00 €

3

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

1

5,00 €

5,00 €
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4

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ

1

5,00 €

5,00 €

5

ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1

5,00 €

5,00 €

6

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

1

26,00 €

26,00 €

7

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ

1

5,00 €

5,00 €

8

ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

1

8,00 €

8,00 €

9

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ

1

6,00 €

6,00 €

10

ΜΩΡΑΚΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ

1

15,00 €

15,00 €

11

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΡΓΓΥΛΗ

1

8,00 €

8,00 €

12

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

1

9,00 €

9,00 €

13

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

1

9,00 €

9,00 €

14

LOTTO

2

28,00 €

56,00 €

15

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

2

4,50 €

9,00 €

16

ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

4,00 €

4,00 €

17

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ

1

14,00 €

14,00 €

18

ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ

1

11,00 €

11,00 €

19

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

4

2,50 €

10,00 €

20

ΒΡΕΣ ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑ

1

15,00 €

15,00 €

21

ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ

1

37,00 €

37,00 €

22

ΠΑΖΛ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕΤ 12

1

14,00 €

14,00 €

23

ΠΑΖΛ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 10)

1

14,00 €

14,00 €

24

ΚΥΒΟΠΑΖΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1

15,00 €

15,00 €

25

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

1

17,00 €

17,00 €

26

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ JUMBO(60 ΛΕΠΤΩΝ)

1

15,00 €

15,00 €

27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ

2

8,00 €

16,00 €

28

ΒΡΟΧΟΠΟΙΟΣ

1

12,00 €

12,00 €

29

ΧΑΛΑΚΙ "Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΑ"

1

17,00 €

17,00 €

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3

7,00 €

21,00 €

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

19,00 €

19,00 €

32

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

15

2,00 €

30,00 €

33

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΌ ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

1

20,00 €

20,00 €

34

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

1

20,00 €

20,00 €

35

ΚΟΥΚΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚ

1

20,00 €

20,00 €

36

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

40,00 €

40,00 €

37

ΚΑΠΕΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΣ )

1

21,00 €

21,00 €

38

ROLY BLOCKS

2

11,00 €

22,00 €

39

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ

2

11,00 €

22,00 €

40

ΑΦΙΣΑ " Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

3

9,00 €

27,00 €

41

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

1

24,00 €

24,00 €

42

MINI STAR CONSTRUCTION 6CM

2

12,00 €

24,00 €

43

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

24,00 €

24,00 €

44

ΠΑΖΛ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

9,00 €

9,00 €

45

1

25,00 €

25,00 €

1

25,00 €

25,00 €

47

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ "3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ" &
"ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ"
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

3

9,00 €

27,00 €

48

ΠΑΝΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

25,00 €

25,00 €

49

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΣΕΤ (8ΤΜΧ)

1

26,00 €

26,00 €

46
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50

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΩΝ (50ΤΜΧ)

1

25,00 €

25,00 €

51

ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

14,00 €

28,00 €

52

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

2

15,00 €

30,00 €

53

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

15,00 €

30,00 €

54

MY CHEF ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2

14,00 €

28,00 €

55

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ 7 ΝΑΝΟΙ "

1

25,00 €

25,00 €

56

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ "ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ"

1

38,00 €

38,00 €

57

ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1

30,00 €

30,00 €

58

ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

6

10,00 €

60,00 €

59

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1

30,00 €

30,00 €

60

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ

1

30,00 €

30,00 €

61

CHINESE BLOCKS

3

10,00 €

30,00 €

62

ΠΑΖΛ

7

15,00 €

105,00 €

63

ΣΚΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ

1

36,00 €

36,00 €

64

ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

3

15,00 €

45,00 €

65

ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

16,00 €

32,00 €

66

MULTI CONNECT ΤΟΥΒΛ.

2

18,00 €

36,00 €

67

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

2

24,00 €

48,00 €

68

ΣΕΤ 3 ΠΥΤΖΑΜΑΚΙΑ

2

17,00 €

34,00 €

69

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

1

38,00 €

38,00 €

70

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WAFFLE BLOCKS

3

13,00 €

39,00 €

71

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MASTER

1

41,00 €

41,00 €

72

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΜΕ 36 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

47,00 €

47,00 €

73

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΥΛΙΝΟ 4 IN LINE

1

41,00 €

41,00 €

74

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

20

2,00 €

40,00 €

75

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ GOKI

2

23,00 €

46,00 €

76

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΗΡΩ

1

36,00 €

36,00 €

77

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

3

16,00 €

48,00 €

78

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ

1

20,00 €

20,00 €

79

ΣΕΤ 2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 1 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

3

30,00 €

90,00 €

80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO 85

2

23,00 €

46,00 €

81

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

15

4,00 €

60,00 €

82

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΛΟΥΤΡΙΝΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

1

50,00 €

50,00 €

83

ΦΟΡΤΗΓΟ GIANT TRUCK

2

30,00 €

60,00 €

84

ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΧΕΛΩΝΑ

1

56,00 €

56,00 €

85

ΣΕΤ ΜΩΡΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

2

30,00 €

60,00 €

86

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4

13,00 €

52,00 €

87

HOP HOP ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 40ΕΚ.

4

13,00 €

52,00 €

88

ΜΗΧΑΝΑΚΙ BIG RACING TRIKE

1

50,00 €

50,00 €

89

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPER

1

50,00 €

50,00 €

90

ROCKING HORSE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ

2

28,00 €

56,00 €

91

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ UNICO PLUS

3

18,00 €

54,00 €

92

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

1

10,00 €

10,00 €

93

ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

2

31,00 €

62,00 €

94

ΧΑΛΑΚΙ ΑΥΤΚΙΝΗΤ

1

29,00 €

29,00 €

95

ΖΕΒΡΑ BEBERIDER

1

28,00 €

28,00 €

96

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

2

80,00 €

160,00 €
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97

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΥΛΙΚΟ

4

14,00 €

56,00 €

98

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

6

12,00 €

72,00 €

99

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 12 ΛΑΒΕΣ

1

65,00 €

65,00 €

100

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2

13,00 €

26,00 €

101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO (85ΤΜΧ)

3

23,00 €

69,00 €

102

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΝΙ (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

2

37,00 €

74,00 €

103

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

2

38,00 €

76,00 €

104

ΤΡΑΜΠΑΛΑ PLAYUP

1

71,00 €

71,00 €

105

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ FEBER SLIDE PLUS

1

81,00 €

81,00 €

106

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPORT

2

50,00 €

100,00 €

107

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

3

50,00 €

150,00 €

108

ΜΙΝΙ ΜΟΚΕΤΑΚΙΑ (ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ)

2

45,00 €

90,00 €

109

ΨΗΦΙΔΩΤΟ WEPLAY BREAUSTA

2

45,00 €

90,00 €

110

ΣΕΤ ΡΟΛΑ ΑΜΜΟΥ

5

18,00 €

90,00 €

111

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΤΟΥ TIDY ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

4

25,00 €

100,00 €

112

MAGNETIC ΚΑΤΑΣΚ. (2)

2

50,00 €

100,00 €

113

ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΝΕΛ)

1

31,00 €

31,00 €

114

ΜΑΓΑΖΑΚΙ CHECKOUT

1

110,00 €

110,00 €

115

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠ. ΚΟΥΚΛ.

2

60,00 €

120,00 €

116

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ KOMBI

1

145,00 €

145,00 €

117

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

5

36,00 €

180,00 €

118

ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

3

3,00 €

9,00 €

119

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

5

24,00 €

120,00 €

120

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

2

85,00 €

170,00 €

121

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

190,00 €

190,00 €

122

ΣΚΗΝΗ ΙΝΔΙΑΝΟΥ TEE PEE

2

60,00 €

120,00 €

123

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΠΑΠΑΚΙΑ

2

70,00 €

140,00 €

124

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

4

36,00 €

144,00 €

125

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

4

35,00 €

140,00 €

126

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

5

30,00 €

150,00 €

127

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

150,00 €

150,00 €

128

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

150,00 €

150,00 €

129

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

30

5,00 €

150,00 €

130

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ACTIVITY CENTER

1

170,00 €

170,00 €

131

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

290,00 €

290,00 €

132

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

2

85,00 €

170,00 €

133

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

7

24,00 €

168,00 €

134

BOBBY CAP

4

55,00 €

220,00 €

135

SPITAKI ΜΑΙΣΟΝ ΣΜΟΒΥ

1

210,00 €

210,00 €

136

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

6

16,00 €

96,00 €

137

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

6

36,00 €

216,00 €

138

1

200,00 €

200,00 €

1

230,00 €

230,00 €

140

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ
COLORCARDS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΜΕ CD

4

62,00 €

248,00 €

141

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

1

270,00 €

270,00 €

142

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΔ. 6 ΤΕΜ

6

110,00 €

660,00 €

139
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143

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

395,00 €

395,00 €

144

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

2

340,00 €

680,00 €

145

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ

1

315,00 €

315,00 €

146

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ

1

320,00 €

320,00 €

147

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1

265,00 €

265,00 €

148

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

390,00 €

390,00 €

149

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

20

20,00 €

400,00 €

150

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

450,00 €

450,00 €

151

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

10

55,00 €

550,00 €

152

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

725,00 €

725,00 €

153

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ TROPIC

1

890,00 €

890,00 €

154

PLAYGROUND SYSTEM 5

1

1.850,00 €

1.850,00 €

155

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

4

300,00 €

1.200,00 €

156

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ

1

65,00 €

65,00 €

157

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙ

4

95,00 €

380,00 €

158

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

1

115,00 €

115,00 €

159

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (60*135)

1

50,00 €

50,00 €

160

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

260,00 €

260,00 €

161

ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

2

290,00 €

580,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Α

19.555,70 €
4.693,37 €
24.249,07 €

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

3

47,00 €

ΤΙΜΗ

1

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΚΟΚΚ. ΚΙΤΡ.)

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1

10,00 €

10,00 €

3

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

2

22,00 €

44,00 €

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

130,00 €

130,00 €

5

ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗ

1

46,00 €

46,00 €

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

4

20,00 €

80,00 €
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7

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

76,00 €

76,00 €

8

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (40*23*61)

9

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ & 2 ΣΚΑΜΠΟ

2

96,00 €

192,00 €

1

105,00 €

105,00 €

10

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΠΟΡΤ 100*56 ΕΚ)

1

125,00 €

125,00 €

11

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

154,00 €

154,00 €

12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5

42,00 €

210,00 €

13

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

207,00 €

207,00 €

14

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

210,00 €

210,00 €

15

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2

199,00 €

398,00 €

16

2

119,00 €

238,00 €

17

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)
ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

1

265,00 €

265,00 €

18

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

2

143,00 €

286,00 €

19

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)

1

210,00 €

210,00 €

20

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

4

180,00 €

720,00 €

21

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ (104*38*101)

1

345,00 €

345,00 €

22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3

130,00 €

390,00 €

23

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

1

405,00 €

405,00 €

24

ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 8 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (80*38*145)

1

410,00 €

410,00 €

25

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

2

217,00 €

434,00 €

26

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

1

510,00 €

510,00 €

27

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

1

569,00 €

569,00 €

28

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

30

45,00 €

1.350,00 €

29

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

25

51,00 €

1.275,00 €

30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

10

177,00

1.770,00 €

31

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

490,00

490,00 €

32

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

282,00

564,00 €

33

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ

6

105,00

630,00 €

34

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25

133,00

3.325,00 €

35

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

10

169,00

1.690,00 €

36

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15

61,00

915,00 €

37

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

6

60,00

360,00 €

38

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3ΘΕΣΕΩΝ

1

484,00

484,00 €

39

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

1

380,00

380,00 €

40

ΕΡΜΑΡΙΑ

2

200,00

400,00 €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β

ΣΥΝΟΛΟ

20.543,00 €
4.930,32 €
25.473,32 €

ΟΜΑΔΑ Γ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1
2

3

ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ
12920
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Εμπρόσθιας φόρτωσης,
χωρητικότητα πλύσης 9 kg και
άνω, ελάχιστες στροφές 1400
/λεπτό, ελάχιστος αριθμός
προγραμμάτων 15,
ενεργειακή κλάση A+++,
ετήσια κατανάλωση
ενέργειας εως 152 kWh/έτος,
ετήσια κατανάλωση νερού
εως 11220 lt/έτος, επίπεδο
θορύβου πλύσης εως 49 dB,
επίπεδο θορύβου στυψίματος
εως 75 dB, ψηφιακή οθόνη,
καθυστέρηση έναρξης

Πλυντήριο Ρούχων

4

Τερματικά Ωρομέτρησης

5

Κάρτες Ωρομετρητών

Σύστημα ωρομέτρησης
προσωπικού με καταγραφή
εισόδου και εξόδου με
μαγνητική κάρτα,
ενσωματωμένο ρελέ,
έγχρωμη Οθόνη τουλάχιστον
2,8’’ TFT-LCD, αποθήκευση
έως 10.000 χρηστών και
100.000 εγγραφών,
ταυτοποίηση <0.5 Sec,
λογισμικό διαχείρισης στα
ελληνικά, εξαγωγή αναφορών
σε Excel ή pdf, σύνδεση μέσω
USB, USB Stick, δίκτυο LAN,
Wifi, επεξεργαστής Dual 1.0
GHZ High Speed CPU,
ενσωματωμένο ρελέ για
σύνδεση με μαγνητική
κλειδαριά, καταγραφή και
πρόσβαση σε δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο

3

9,00 €

27,00 €

6

55,00 €

330,00 €

1

500,00 €

500,00 €

9

420,00 €

3.780,00 €

80

1,00 €

80,00 €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Γ

ΣΥΝΟΛΟ

4.717,00 €
1.132,08 €
5.849,08 €

ΟΜΑΔΑ Δ
Α/Α
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΝΟΤΕbook - Οθόνη 15.6"
ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗCompact

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

I5 4300M 2.6GHZ 4GB DDR3 128GB SSD 15.6"
WIDE WEB

1

350,00 €

350,00 €

Set keyboard mouse USB

12

13,00 €

156,00 €

20.5MP, Οπτικό Zoom: 8x, Οθόνη: 2.7",
Ανάλυση Video: 1280 x 720 pixels, κάμερα

2

1.050,00 €
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Compact

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

5

ΟΘΟΝΗ: LED 21.5" - HDMI

6

PC

7

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ

8

TABLET

Laser Έγχρωμο, Εκτύπωση Mono/Color: 22 ppm
/ 22 ppm, Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης,
ADF
MONITOR HP 20” E201
COMPUTER HP 8000 SFF C2D-E8400 | 4GB
DDR3 | 250GB | DVD /SSD 120gb S-ATA
2.5'' /WINDOWS 7
Τεχνολογία Προβολής: 3LCD, Φυσική Ανάλυση:
1920 x 1200, Φωτεινότητα: 5000AnsiLumens,
Απόσταση Προβολής: 1,4-14,8m, Μέγεθος
Εικόνας: 50-500", Θόρυβος: 37dB (Στην
συσκευασία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και
εξοπλισμός προβολής (πανί, βάση)
Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 10'', Αναλυση
τουλάχιστον 1920*1200, Αφής, RAM
τουλάχιστον 2 GB, Ταχύττητα επεξεργαστη
τουλάχιστον 1,8 GHz, Android, 2 έτη εγγύηση

ΣΥΝΟΛΟ

1

1.100,00 €

12

65,00 €

780,00 €

12

170,00 €

2.040,00 €

1

3.000,00 €

3.000,00 €

10

200,00 €

2.000,00 €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Δ
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ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια Εξοπλισμού Δομών Διεύθυνσης Κοινωνικής υπηρεσίας
,ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.863,70 €, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου με Κ.Α 15.7135.0003 με τίτλο Εκπαιδευτικά Παιχνίδια ποσού 24.249,07€, K.A 15.7134 με τίτλο
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και λοιπές συσκευές ποσού 14.292,24€ , Κ.Α 15.7133.0002 με τίτλο Έπιπλα και
σκεύη ποσού 25.473,32€ και Κ.Α 15.7133.0001 με τίτλο Ηλεκτρικά Είδη ποσού 5.849,08€
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με:
1. Διατάξεις
1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».
1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
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1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»
1.13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')
1.14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1 2»
1.15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στα
πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.
1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων )
1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)
1.18.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) & τους μεταγενέστερους:
•

Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’ ) άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

•
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
•
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»
•
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»
•
Άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»
•
Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο
4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α /14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69 / Α / 02-07-2015) και ισχύει
•
Πρόσκληση υπ. αριθμ. 619/27-2-2018 (κωδ. ΑΤΤ068) για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους
2. Αποφάσεις
2.1. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
& Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
2.2. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005».
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2.3. Την υπ. Αριθ. 92/12-112018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,
έτους 2018
2.4. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 92/ 12-11-2018 για την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές
υπηρεσίες» στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068
Άρθρο 3ο: Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
 Η ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπό ανάθεση υπηρεσία
 Η μελέτη - τεχνική έκθεση της υπηρεσίας
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
 Η συγγραφή των υποχρεώσεων
 Η πρόταση – σχέδιο υποστήριξης του αναδόχου και η οικονομική του προσφορά
Άρθρο 4ο: Χρόνος Εκτέλεσης Υπηρεσίας
Η παροχή των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα από την ανάληψη των νομικών
δεσμεύσεων.
Άρθρο 5ο: Τρόπος Εκτέλεσης Υπηρεσίας
Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο: Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Οι προσφορές των συμμετεχόντων μπορεί να είναι τμηματικές ανά ομάδα. Ήτοι, οι συμμετέχοντες
δύνανται να δώσουν προσφορά για όποιες ομάδες επιθυμούν αλλά όμως, επί ποινή αποκλεισμού, για όλα
τα επιμέρους είδη ανά ομάδα συμμετοχής.
Άρθρο 7ο: Κατακύρωση αποτελέσματος
Σύμφωνα με το ν.4412/2016 , η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονομική Επιτροπή , σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης
Άρθρο 8ο: Σύμβαση- Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με το
Νόμο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισμένο εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του για την
υπογραφή της συμβάσεως.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως
εργατικών ατυχημάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα
στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας,
βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου οι εργασίες να γίνονται με τρόπο άρτιο και ασφαλή, ώστε να μην θέτει
σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό
κατά τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι ασφαλισμένα. Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση της προμήθειας βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως επίσης και κάθε είδους ζημία προς τρίτους που
ήθελε να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά,
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Άρθρο 10ο: Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 11ο: Παρακολούθηση –Παραλαβή – Τρόπος Πληρωμής
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης-ομάδα του έργου
που ορίζει η αναθέτουσα αρχή.
Ι. Αρμόδιο όργανο
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί μετά από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)
II. Πρόσκληση αναδόχου
Kατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016)
III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
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διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων υλικών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. (άρθρο 219 παρ.3 του Ν.4412/2016)
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων υλικών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016). Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων υλικών της σύμβασης και
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
(άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016)
IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του
Ν.4412/2016)
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά ,
φορτοεκφόρτωση, παράδοση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής
βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την
τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
παραδώσει τα είδη συνοδευόμενα με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη,
σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την
παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε
(5) επόμενων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
ενημερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη παραλαβής των μηχανημάτων και την
Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ σχετικά με την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά την προσωρινή παραλαβή και γιαδιάστημα δέκα (10) το πολύ
εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού.
Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
• μακροσκοπική εξέταση,
• μηχανική εξέταση,
• μέτρηση απόδοσης – ζύγιση προϊόντος,
• πρακτική δοκιμασία.
Μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού
Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό
όργανο του ΔΗΜΟΥ. Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Ε.Π. του ΔΗΜΟΥ μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική
όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την αποθήκη του ΔΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόμισης. Σε
περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΔΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Άρθρο 12ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου
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Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του χρόνου παράδοσης είναι δυνατό να επιβληθούν οι
προβλεπόμενες από τη σύμβαση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.
Άρθρο 13Ο : Έκπτωση Αναδόχου
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν
την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης της προμήθειας όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση,
εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο
δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 14Ο : Διάλυση της Σύμβασης
Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου τμήματος της
προμήθειας καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τίμημα για τα είδη που έχει ήδη παραλάβει χωρίς να
υποχρεώνεται σε αποζημίωση του αναδόχου ή άλλη επιβάρυνση για το υπολειπόμενο τμήμα της
προμήθειας
Άρθρο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.
Άρθρο 15ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Επιπλέον, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων, 0,06 επί του συνολικού τιμήματος, υπέρ της Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Άρθρο 16ο: Ποιοτική διασφάλιση
Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.
Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών.
Η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου θα πιστοποιείται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία.
Άρθρο 17ο: Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αγ. Στέφανος , ../../2018
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Συντάχθηκε:

Θεωρήθηκε:

………………………………..

Ο/Η …………………………………

Η …………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥ∆ Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 52865_6
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κοιµήσεως Θεοτόκου 26-28
Άγιος Στέφανος 145 65
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Καµακάρη Στέλλα
- Τηλέφωνο: 210 8141700
- Ηλ. ταχυδροµείο: estia@dionysos.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο : estiadionysou.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Τίτλος της δηµόσιας σύµβασης: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ
«Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
«Η
ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 37524100-8/37520000 «Εκπαιδευτικά παιχνίδια εσωτερικού
εξωτερικού χώρου », 30000000-9 «Μηχανήµατα γραφείου και Υπολογιστές »,39220000-0
«Εξοπλισµού κουζίνας» και 32000000-3 « Εξοπλισµός ραδιοφωνίας , τηλεόρασης
επικοινωνίας »,

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον
οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

Απάντηση:
[
[

]
]
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Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι1 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρηση1;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»1 ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των
εργαζοµένων
µε
αναπηρία
ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α)
Αναφέρετε
την
ονοµασία
του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογο1:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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περίπτωση
ΜΟΝΟ
εφόσον
αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα
δίνουν
τη
δυνατότητα
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλους1;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος [ ]
ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ1
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης
σε
τρίτους
υπό
µορφή
υπεργολαβίας;

πληροφορίες

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόµενων
υπεργολάβων
και
το
ποσοστό
της
σύµβασης
που
θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες1
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση1·
2. δωροδοκία1,1·
3. απάτη1·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες1·
5.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας1·

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων1.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου1 το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει
εξουσία
εκπροσώπησης,
λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε1:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά
την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]1
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]1
[] Ναι [] Όχι
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1

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα
λήφθηκαν1:

που

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης1, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1)
Μέσω
δικαστικής
ή
διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;1
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 1
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου1;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσεις1 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσεις1
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα1;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντων1, λόγω της συµµετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης
της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει
παράσχει
ο
οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε
αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης1;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια1
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού
ή
την
πλήρωση
των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/20051:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι
ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασής1; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός
φορέας
µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής 1:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα
στον
επιχειρηµατικό
τοµέα
που
καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα
και για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής1:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές
του
ο
οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίες1 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως

Απάντηση:
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα

κύκλος
κύκλος
κύκλος

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y1 -και η
αντίστοιχη αξία)
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εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

5)
Το
ασφαλισµένο
ποσό
στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράς1, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά
τη
διάρκεια
της
περιόδου
αναφοράς1, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς1:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες1, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο
τεχνικό
εξοπλισµό
και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει
τα
ακόλουθα
συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
ή,
κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων1 όσον αφορά το

Απάντηση:
Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ηµεροµ
Παραλήπ
φή
ηνίες
τες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει
για
τον
έλεγχο
της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας1 το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων,

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόµενη
µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα
έγγραφα
της
σύµβασης
που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Σελίδα 88

20PROC007938792 2020-12-28
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης
της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός
φορέας
διαθέτει
τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν
ορισµένα
από
τα
εν
λόγω
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
µορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται
ηλεκτρονικά1, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι1

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]1
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται1, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν1.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
1

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

1

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
1

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
1

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

1

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

1

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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1

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
1

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

1

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
1

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
1

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
1

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
1

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
1

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
1

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
1

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
1

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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1

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
1

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1

Άρθρο 73 παρ. 5.

1

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
1

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

1

Πρβλ άρθρο 48.

1

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
1

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
1

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
1

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
1

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

1

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
1

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
1

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
1

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
1

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

1

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

1

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

1

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, …./…. /2020

Οικονοµική Προσφορά για την Προµήθεια Εξοπλισµού Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.∆.∆
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ σύµφωνα µε την αριθ. 1700/12-11-2018 Μελέτη της ΕΣΤΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MINI ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

2

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

1

3

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

1

4

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ

1

5

ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1

6

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

1

7

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ

1

8

ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

1

9

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ

1

10

ΜΩΡΑΚΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ

1

11

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΡΓΓΥΛΗ

1

12

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

1

13

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

1

14

LOTTO

2

15

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

2

16

ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

17

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ

1

18

ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ

1

19

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

4

20

ΒΡΕΣ ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑ

1

21

ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ

1

22

ΠΑΖΛ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕΤ 12

1

23

ΠΑΖΛ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 10)

1

24

ΚΥΒΟΠΑΖΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1

25

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

1

26

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ JUMBO(60 ΛΕΠΤΩΝ)

1

27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ

2
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28

ΒΡΟΧΟΠΟΙΟΣ

1

29

ΧΑΛΑΚΙ "Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΑ"

1

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

32

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

15

33

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΌ ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

1

34

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

1

35

ΚΟΥΚΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚ

1

36

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

37

ΚΑΠΕΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΣ )

1

38

ROLY BLOCKS

2

39

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ

2

40

ΑΦΙΣΑ " Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

3

41

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

1

42

MINI STAR CONSTRUCTION 6CM

2

43

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

44

ΠΑΖΛ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

45

1
1

47

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ "3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ" &
"ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ"
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

48

ΠΑΝΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

49

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΣΕΤ (8ΤΜΧ)

1

50

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΩΝ (50ΤΜΧ)

1

51

ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

52

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

2

53

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

54

MY CHEF ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2

55

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ 7 ΝΑΝΟΙ "

1

56

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ "ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ"

1

57

ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1

58

ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

6

59

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1

60

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ

1

61

CHINESE BLOCKS

3

62

ΠΑΖΛ

7

63

ΣΚΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ

1

64

ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

3

65

ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

66

MULTI CONNECT ΤΟΥΒΛ.

2

67

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

2

68

ΣΕΤ 3 ΠΥΤΖΑΜΑΚΙΑ

2

69

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

1

70

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WAFFLE BLOCKS

3

71

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MASTER

1

72

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΜΕ 36 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

73

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΥΛΙΝΟ 4 IN LINE

1

46

3
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74

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

20

75

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ GOKI

2

76

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΗΡΩ

1

77

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

3

78

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ

1

79

ΣΕΤ 2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 1 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

3

80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO 85

2

81

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

15

82

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΛΟΥΤΡΙΝΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

1

83

ΦΟΡΤΗΓΟ GIANT TRUCK

2

84

ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΧΕΛΩΝΑ

1

85

ΣΕΤ ΜΩΡΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

2

86

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4

87

HOP HOP ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 40ΕΚ.

4

88

ΜΗΧΑΝΑΚΙ BIG RACING TRIKE

1

89

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPER

1

90

ROCKING HORSE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ

2

91

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ UNICO PLUS

3

92

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

1

93

ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

2

94

ΧΑΛΑΚΙ ΑΥΤΚΙΝΗΤ

1

95

ΖΕΒΡΑ BEBERIDER

1

96

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

2

97

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΥΛΙΚΟ

4

98

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

6

99

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 12 ΛΑΒΕΣ

1

100

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2

101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO (85ΤΜΧ)

3

102

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΝΙ (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

2

103

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

2

104

ΤΡΑΜΠΑΛΑ PLAYUP

1

105

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ FEBER SLIDE PLUS

1

106

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPORT

2

107

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

3

108

ΜΙΝΙ ΜΟΚΕΤΑΚΙΑ (ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ)

2

109

ΨΗΦΙΔΩΤΟ WEPLAY BREAUSTA

2

110

ΣΕΤ ΡΟΛΑ ΑΜΜΟΥ

5

111

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΤΟΥ TIDY ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

4

112

MAGNETIC ΚΑΤΑΣΚ. (2)

2

113

ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΝΕΛ)

1

114

ΜΑΓΑΖΑΚΙ CHECKOUT

1

115

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠ. ΚΟΥΚΛ.

2

116

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ KOMBI

1

117

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

5

118

ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

3

119

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

5

120

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

2
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121

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

122

ΣΚΗΝΗ ΙΝΔΙΑΝΟΥ TEE PEE

2

123

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΠΑΠΑΚΙΑ

2

124

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

4

125

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

4

126

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

5

127

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

128

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

129

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

30

130

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ACTIVITY CENTER

1

131

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

132

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

2

133

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

7

134

BOBBY CAP

4

135

SPITAKI ΜΑΙΣΟΝ ΣΜΟΒΥ

1

136

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

6

137

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

6

138

1

140

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ
COLORCARDS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΜΕ CD

4

141

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

1

142

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΔ. 6 ΤΕΜ

6

143

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

144

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

2

145

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ

1

146

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ

1

147

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1

148

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

149

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

20

150

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

151

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

10

152

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

153

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ TROPIC

1

154

PLAYGROUND SYSTEM 5

1

155

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

4

156

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ

1

157

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙ

4

158

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

1

159

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (60*135)

1

160

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

161

ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

2

139

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Α

Σελίδα 97

20PROC007938792 2020-12-28

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΚΟΚΚ. ΚΙΤΡ.)

3

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1

3

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

2

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

5

ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗ

1

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

4

7

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

8

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (40*23*61)

2

9

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ & 2 ΣΚΑΜΠΟ

1

10

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΠΟΡΤ 100*56 ΕΚ)

1

11

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5

13

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

14

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

15

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2

16

2

17

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)
ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

1

18

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

2

19

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)

1

20

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

4

21

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ (104*38*101)

1

22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3

23

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

1

24

ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 8 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (80*38*145)

1

25

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

2

26

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

1

27

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

1

28

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

30

29

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

25

30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

10

31

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

32

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

33

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ

6

34

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25

35

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

10

36

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15

37

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

6

38

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3ΘΕΣΕΩΝ

1

39

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

1

40

ΕΡΜΑΡΙΑ

2
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ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Γ
Α/Α
1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ
12920
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πλυντήριο Ρούχων

4

Τερματικά Ωρομέτρησης

5

Κάρτες Ωρομετρητών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

3
6
Εμπρόσθιας φόρτωσης,
χωρητικότητα πλύσης 9 kg και
άνω, ελάχιστες στροφές 1400
/λεπτό, ελάχιστος αριθμός
προγραμμάτων 15,
ενεργειακή κλάση A+++,
ετήσια κατανάλωση
ενέργειας εως 152 kWh/έτος,
ετήσια κατανάλωση νερού
εως 11220 lt/έτος, επίπεδο
θορύβου πλύσης εως 49 dB,
επίπεδο θορύβου στυψίματος
εως 75 dB, ψηφιακή οθόνη,
καθυστέρηση έναρξης

Σύστημα ωρομέτρησης
προσωπικού με καταγραφή
εισόδου και εξόδου με
μαγνητική κάρτα,
ενσωματωμένο ρελέ,
έγχρωμη Οθόνη τουλάχιστον
2,8’’ TFT-LCD, αποθήκευση
έως 10.000 χρηστών και
100.000 εγγραφών,
ταυτοποίηση <0.5 Sec,
λογισμικό διαχείρισης στα
ελληνικά, εξαγωγή αναφορών
σε Excel ή pdf, σύνδεση μέσω
USB, USB Stick, δίκτυο LAN,
Wifi, επεξεργαστής Dual 1.0
GHZ High Speed CPU,
ενσωματωμένο ρελέ για
σύνδεση με μαγνητική
κλειδαριά, καταγραφή και
πρόσβαση σε δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο

1

9

80

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Γ

ΣΥΝΟΛΟ

Σελίδα 99

ΤΙΜΗ

20PROC007938792 2020-12-28

ΟΜΑΔΑ Δ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΝΟΤΕbook - Οθόνη 15.6"

2

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

3

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗCompact

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

5

ΟΘΟΝΗ: LED 21.5" - HDMI

6

PC

7

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ

8

TABLET

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

I5 4300M 2.6GHZ 4GB DDR3 128GB SSD 15.6"
WIDE WEB

1

Set keyboard mouse USB

12

20.5MP, Οπτικό Zoom: 8x, Οθόνη: 2.7",
Ανάλυση Video: 1280 x 720 pixels, κάμερα
Compact
Laser Έγχρωμο, Εκτύπωση Mono/Color: 22 ppm
/ 22 ppm, Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης,
ADF
MONITOR HP 20” E201
COMPUTER HP 8000 SFF C2D-E8400 | 4GB
DDR3 | 250GB | DVD /SSD 120gb S-ATA
2.5'' /WINDOWS 7
Τεχνολογία Προβολής: 3LCD, Φυσική Ανάλυση:
1920 x 1200, Φωτεινότητα: 5000AnsiLumens,
Απόσταση Προβολής: 1,4-14,8m, Μέγεθος
Εικόνας: 50-500", Θόρυβος: 37dB (Στην
συσκευασία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και
εξοπλισμός προβολής (πανί, βάση)
Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 10'', Αναλυση
τουλάχιστον 1920*1200, Αφής, RAM
τουλάχιστον 2 GB, Ταχύττητα επεξεργαστη
τουλάχιστον 1,8 GHz, Android, 2 έτη εγγύηση

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ

2

1
12
12

1

10

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Δ

Ολογράφως:

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.

Σηµείωση: Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ αριθµητικής καταγραφής της προσφοράς
και της τιµής ολογράφως υπερισχύει η τιµή ολογράφως.

[Ημερομηνία/ Υπογραφη]

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε ανά ομάδα
αυτής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος,

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αριθµ. Πρωτ.

-

-202

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ
∆/νση: Κοιµήσεως Θεοτόκου26-28
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Καµακάρη Στέλλα
Τηλ. 210 8141700
E-mail: estia@dionysos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ.

(Συνολικού ποσού …… € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την …….-..…..-2019 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι
1.
Ο Πρόεδρος του ∆Σ του Νοµικού προσώπου κ. Κοκκαλάς Νικόλαος , που ενεργεί στο
παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ............ ( ΑΦΜ .................... ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα
µε την υπ΄άριθµ 379/2019 Απόφαση ∆.Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου ( µε Α∆Α : Ω5Θ΅93-∆75) θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «
» και
2.
Η εταιρεία …… µε δ.τ. ……… µε ΑΦΜ …….., ∆ΟΥ …………. η οποία εκπροσωπείται από
την/τον ……… του ………, κάτοικο ………………., οδός ……., αρ. ……, κάτοχο του µε στοιχεία ………….
∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, ο οποίος ενεργεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. ………..
συµβολαιογραφικής πράξης, καταστατικού κτλ [διαγράφονται τα µη προβλεπόµενα] µε αρ.
Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ ………., ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Εταιρείας που έχει έδρα
στο ∆ήµο …….. , [οδός] [αρ], [περιοχή] Τ.Κ. ……….και θα αποκαλείται στη συνέχεια της
σύµβασης αυτής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».
Τα ανωτέρω συµβαλλόµενα µέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα
σύµβαση, αµοιβαία συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

κατ΄

1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
1.3. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
1.4. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων”».
1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
1.10. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
1.11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.12. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες ∆ιατάξεις»
1.13. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')
1.14. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1 2»
1.15. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
Οικονοµίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.
1.16. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων )
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1.17. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων » (Άρθρο 5)
1.18.Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) & τους µεταγενέστερους:
•

Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’ ) άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

•
Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
•
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»
•
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»
•
Άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»
•
Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως
τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4328 / 2015 (ΦΕΚ 51 / Α /14-05-2015) και το Νόµο 4331 / 2015
(ΦΕΚ 69 / Α / 02-07-2015) και ισχύει
•
Πρόσκληση υπ. αριθµ. 619/27-2-2018 (κωδ. ΑΤΤ068) για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» µε τίτλο «Επέκταση – αναβάθµιση υποδοµών
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους
2. Αποφάσεις
2.1. Την µε αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονοµίας & Οικονοµικών «Καθορισµός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρείες».
2.2. Την µε αριθµ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».
2.3. Την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 92/ 12-11-2018 για την υποβολή
πρότασης χρηµατοδότησης µε τίτλο
«Επέκταση – αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» στην πρόσκληση µε κωδικό ΑΤΤ068
2.4. Των αριθµ. ΑΑΥ 132/23-9-2020
(Α∆Α: Ω2ΤΦΟΛ∆Μ-Ο5Η ), ΑΑΥ 133/23-9-20202
(Α∆Α: ΨΠ8ΥΟΛ∆Μ-ΕΑ∆ ), ΑΑΥ 134/23-9-2020 (Α∆Α: ΨΒΧΞΟΛ∆Μ-ΥΑΑ), ΑΑΥ 135/23-92020 (Α∆Α: Ω87ΚΟΛ∆Μ-ΙΨΝ) Την υπ’ αριθ. 1700/21-11-2018
µελέτη του Ν.Π.∆.∆.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ που ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης.
2.5. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ007369603
202009-24.
2.6. Την αριθµ.
/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν, η
σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού
διαγωνισµού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
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2.7. Την υπ’ αριθ. 1.1700/
οικείας διακήρυξης.

-

- µελέτη της ΕΣΤΙΑΣ που ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα Ι της

2.8. Την αριθµ. …../2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν, η σχετική
µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού και η
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
• Τις αριθµ. …./2019 & …../2019 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής για την ανάδειξη
αναδόχου
•

Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της
προµήθειας.

•

Την ανάγκη του Ν.Π για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.

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

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη των συµβαλλόµενων «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την «Προµήθεια Εξοπλισµού ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» και συγκεκριµένα (Οµάδα Α-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ) ή Οµάδα Β-Προµήθεια Εξοπλισµού ή
Οµάδα Γ-Προµήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού Εστίασης & ΗΛΕΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ή Οµάδα ∆Προµήθεια Η/Υ) σύµφωνα µε την 1700/12-11-2018 Μελέτη του «Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
«Η ΕΣΤΙΑ», τους όρους ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, καθώς και την υποβληθείσα οικονοµική
προσφορά του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος µε την παρούσα
σύµβαση.

1. Αντικείµενο της Σύµβασης
Η " Ανάδοχος" αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύσει :

Οµάδα Α-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MINI ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

2

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

1

3

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

1

4

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ

1

5

ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1

6

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

1

7

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ

1

8

ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

1

9

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ

1

10

ΜΩΡΑΚΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ

1

11

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΡΓΓΥΛΗ

1
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12

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

1

13

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

1

14

LOTTO

2

15

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

2

16

ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

17

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ

1

18

ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ

1

19

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

4

20

ΒΡΕΣ ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑ

1

21

ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ

1

22

ΠΑΖΛ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕΤ 12

1

23

ΠΑΖΛ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 10)

1

24

ΚΥΒΟΠΑΖΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1

25

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

1

26

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ JUMBO(60 ΛΕΠΤΩΝ)

1

27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ

2

28

ΒΡΟΧΟΠΟΙΟΣ

1

29

ΧΑΛΑΚΙ "Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΑ"

1

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

32

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

15

33

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΌ ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

1

34

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

1

35

ΚΟΥΚΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚ

1

36

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

37

ΚΑΠΕΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΣ )

1

38

ROLY BLOCKS

2

39

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ

2

40

ΑΦΙΣΑ " Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

3

41

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

1

42

MINI STAR CONSTRUCTION 6CM

2

43

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

44

ΠΑΖΛ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

45

1

47

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ "3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ" &
"ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ"
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

48

ΠΑΝΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

49

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΣΕΤ (8ΤΜΧ)

1

50

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΩΝ (50ΤΜΧ)

1

51

ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

52

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

2

53

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

54

MY CHEF ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2

55

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ 7 ΝΑΝΟΙ "

1

56

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ "ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ"

1

57

ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1

46
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58

ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

6

59

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1

60

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ

1

61

CHINESE BLOCKS

3

62

ΠΑΖΛ

7

63

ΣΚΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ

1

64

ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

3

65

ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

66

MULTI CONNECT ΤΟΥΒΛ.

2

67

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

2

68

ΣΕΤ 3 ΠΥΤΖΑΜΑΚΙΑ

2

69

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

1

70

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WAFFLE BLOCKS

3

71

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MASTER

1

72

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΜΕ 36 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

73

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΥΛΙΝΟ 4 IN LINE

1

74

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

20

75

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ GOKI

2

76

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΗΡΩ

1

77

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

3

78

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ

1

79

ΣΕΤ 2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 1 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

3

80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO 85

2

81

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

15

82

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΛΟΥΤΡΙΝΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

1

83

ΦΟΡΤΗΓΟ GIANT TRUCK

2

84

ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΧΕΛΩΝΑ

1

85

ΣΕΤ ΜΩΡΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

2

86

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4

87

HOP HOP ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 40ΕΚ.

4

88

ΜΗΧΑΝΑΚΙ BIG RACING TRIKE

1

89

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPER

1

90

ROCKING HORSE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ

2

91

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ UNICO PLUS

3

92

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

1

93

ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

2

94

ΧΑΛΑΚΙ ΑΥΤΚΙΝΗΤ

1

95

ΖΕΒΡΑ BEBERIDER

1

96

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

2

97

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΥΛΙΚΟ

4

98

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

6

99

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 12 ΛΑΒΕΣ

1

100

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2

101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO (85ΤΜΧ)

3

102

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΝΙ (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

2

103

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

2

104

ΤΡΑΜΠΑΛΑ PLAYUP

1
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105

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ FEBER SLIDE PLUS

1

106

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPORT

2

107

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

3

108

ΜΙΝΙ ΜΟΚΕΤΑΚΙΑ (ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ)

2

109

ΨΗΦΙΔΩΤΟ WEPLAY BREAUSTA

2

110

ΣΕΤ ΡΟΛΑ ΑΜΜΟΥ

5

111

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΤΟΥ TIDY ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

4

112

2

114

MAGNETIC ΚΑΤΑΣΚ. (2)
ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΤΟΥΝΕΛ)
ΜΑΓΑΖΑΚΙ CHECKOUT

115

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠ. ΚΟΥΚΛ.

2

116

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ KOMBI

1

117

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

5

118

ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

3

119

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

5

120

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

2

121

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

122

ΣΚΗΝΗ ΙΝΔΙΑΝΟΥ TEE PEE

2

123

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΠΑΠΑΚΙΑ

2

124

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

4

125

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

4

126

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

5

127

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

128

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

129

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

30

130

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ACTIVITY CENTER

1

131

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

132

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

2

133

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

7

134

BOBBY CAP

4

135

SPITAKI ΜΑΙΣΟΝ ΣΜΟΒΥ

1

136

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

6

137

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

6

138

1

140

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ
COLORCARDS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΜΕ CD

4

141

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

1

142

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΔ. 6 ΤΕΜ

6

143

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

144

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

2

145

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ

1

146

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ

1

147

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1

148

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

149

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

20

113

139
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150

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

151

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

10

152

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

153

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ TROPIC

1

154

PLAYGROUND SYSTEM 5

1

155

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

4

156

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ

1

157

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙ

4

158

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

1

159

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (60*135)

1

160

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

161

ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

2

Οµάδα Β-Προµήθεια Εξοπλισµού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΚΟΚΚ. ΚΙΤΡ.)

3

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1

3

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

2

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

5

ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗ

1

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

4

7

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

8

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (40*23*61)

2

9

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ & 2 ΣΚΑΜΠΟ

1

10

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΠΟΡΤ 100*56 ΕΚ)

1

11

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5

13

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

14

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

15

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2

16

2

17

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)
ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

1

18

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

2

19

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)

1

20

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

4

21

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ (104*38*101)

1

22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3

23

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

1

24

ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 8 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (80*38*145)

1

25

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

2

26

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

1
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27

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

1

28

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

30

29

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

25

30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

10

31

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

32

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

33

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ

6

34

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25

35

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

10

36

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15

37

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

6

38

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

1
1

ΕΡΜΑΡΙΑ

2

39
40

Οµάδα Γ-Προµήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού Εστίασης & ΗΛΕΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ
12920
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

4

Πλυντήριο Ρούχων

7

Τερματικά
Ωρομέτρησης

8

Κάρτες Ωρομετρητών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3
6

Εμπρόσθιας φόρτωσης, χωρητικότητα πλύσης 9 kg και άνω, ελάχιστες
στροφές 1400 /λεπτό, ελάχιστος αριθμός προγραμμάτων 15, ενεργειακή
κλάση A+++, ετήσια κατανάλωση ενέργειας εως 152 kWh/έτος, ετήσια
κατανάλωση νερού εως 11220 lt/έτος, επίπεδο θορύβου πλύσης εως 49
dB, επίπεδο θορύβου στυψίματος εως 75 dB, ψηφιακή οθόνη,
καθυστέρηση έναρξης

1

Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού με καταγραφή εισόδου και εξόδου με
μαγνητική κάρτα, ενσωματωμένο ρελέ, έγχρωμη Οθόνη τουλάχιστον 2,8’’
TFT-LCD, αποθήκευση έως 10.000 χρηστών και 100.000 εγγραφών,
ταυτοποίηση <0.5 Sec, λογισμικό διαχείρισης στα ελληνικά, εξαγωγή
αναφορών σε Excel ή pdf, σύνδεση μέσω USB, USB Stick, δίκτυο LAN, Wifi,
επεξεργαστής Dual 1.0 GHZ High Speed CPU, ενσωματωμένο ρελέ για
σύνδεση με μαγνητική κλειδαριά, καταγραφή και πρόσβαση σε δεδομένα
σε πραγματικό χρόνο

9

80

Ομάδα Δ-Προμήθεια Η/Υ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΝΟΤΕbook

2

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

I5 4300M 2.6GHZ 4GB DDR3 128GB SSD
15.6" WIDE WEB

1

Set keyboard mouse USB

12
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3

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

20.5MP, Οπτικό Zoom: 8x, Οθόνη: 2.7",
Ανάλυση Video: 1280 x 720 pixels, κάμερα
Compact

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

Laser Έγχρωμο, Εκτύπωση Mono/Color: 22
ppm / 22 ppm, Αυτόματη Εκτύπωση
Διπλής Όψης, ADF

1

5

ΟΘΟΝΗ

MONITOR HP 20” E201

12

6

PC

COMPUTER HP 8000 SFF C2D-E8400 | 4GB
DDR3 | 250GB | DVD /SSD 120gb S-ATA
2.5'' /WINDOWS 7

12

TABLET

Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 10'',
Ανάλυση τουλάχιστον 1920*1200, Αφής,
RAM τουλάχιστον 2 GB, Ταχύτητα
επεξεργαστή τουλάχιστον 1,8 GHz,
Android, 2 έτη εγγύηση

10

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ

Τεχνολογία Προβολής: 3LCD, Φυσική
Ανάλυση: 1920 x 1200, Φωτεινότητα:
5000AnsiLumens, Απόσταση Προβολής:
1,4-14,8m, Μέγεθος Εικόνας: 50-500",
Θόρυβος: 37dB

1

7

8

2

Η " Ανάδοχος " εγγυάται οτι τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των
προδιαγραφών , των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι
απαλλαγµένα απο οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα .

2. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της .
2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
3. Παραλαβή
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης-οµάδα
του έργου που ορίζει η αναθέτουσα αρχή.
Ι. Αρµόδιο όργανο
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί µετά από
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)
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II. Πρόσκληση αναδόχου
Kατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων υλικών και
συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. (άρθρο 219 παρ.3 του
Ν.4412/2016)
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παραδοτέων υλικών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016). Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παραδοτέων υλικών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016)
IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία,
µεταφορά , φορτοεκφόρτωση, παράδοση και λειτουργία των προς προµήθεια ειδών. Επίσης ο
προµηθευτής βαρύνεται για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του
προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόµενα µε όσα προβλέπονται και
απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία και µε την
προσφορά. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του
∆ΗΜΟΥ και θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόµενων ηµερολογιακών
ηµερών από την παράδοση των ειδών. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει την
Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη παραλαβής των µηχανηµάτων και την Ε.Π.
του ∆ΗΜΟΥ σχετικά µε την ηµεροµηνία που προτίθεται να προσκοµίσει τα είδη, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά την προσωρινή παραλαβή και γιαδιάστηµα δέκα
(10) το πολύ εργασίµων ηµερών, λαµβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισµού.
Ο ποιοτικός έλεγχος µπορεί να περιλαµβάνει τα εξής:
• µακροσκοπική εξέταση,
• µηχανική εξέταση,
• µέτρηση απόδοσης – ζύγιση προϊόντος,
• πρακτική δοκιµασία.
Μετά την λήξη της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήµατα,
γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µε την σύνταξη και
υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο
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εγκρίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ∆ΗΜΟΥ. Εάν η παραλαβή του εξοπλισµού και
η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µέσα στον
οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε
και µόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του ∆ΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόµισης. Σε
περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια.

4. Οικονοµικοί όροι - πληρωµή
Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται ως τίµηµα των ως άνω περιγραφόµενης προµήθειας
ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ #.........# ( ………. ευρώ ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ο
οποίος βαραίνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ.
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MINI ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

2

ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ

3

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

1

4

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ

1

5

ΜΕ ΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1

6

ΑΝΤΙΘΕΤΑ

1

7

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΜΟΥ

1

8

ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

1

9

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ

1

10

ΜΩΡΑΚΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ

1

11

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΡΓΓΥΛΗ

1

12

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

1

13

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

1

14

LOTTO

2

15

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ

2

16

ΣΕΤ ΣΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

17

ΔΑΚΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ ΖΟΥΓΚΛΑ ΛΟΥΤΡΙΝΑ

1

18

ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ

1

19

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

4

20

ΒΡΕΣ ΤΙ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΖΩΑ

1

21
22

ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ
ΠΑΖΛ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕΤ 12

1
1

23

24

1

ΠΑΖΛ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΤ 10)

1

ΚΥΒΟΠΑΖΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1
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25

ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

1

26

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ JUMBO(60 ΛΕΠΤΩΝ)

1

27

2
1

29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΒΡΟ
ΧΟΠΟΙΟΣ
ΧΑΛΑΚΙ "Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΑ"

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3

31

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ KINGS AND STICKS

1

32

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΗΤΑ ΑΜΜΟΥ

15

33

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΌ ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

1

34

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

1

35

ΚΟΥΚΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΘΝΙΚ

1

36

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

1

37

ΚΑΠΕΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΑΣΕ ΚΑΙ ΠΕΣ )

1

38

ROLY BLOCKS

2

39

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ

2

40

ΑΦΙΣΑ " Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

3

41

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΤ 6 ΤΜΧ

1

42

MINI STAR CONSTRUCTION 6CM

2

43

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

44

ΠΑΖΛ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1

45

1
1

47

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΑΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ "3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ" &
"ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ"
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

48

ΠΑΝΟ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1

49

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ " ΣΕΤ (8ΤΜΧ)

1

50

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΩΝ (50ΤΜΧ)

1

51

ΧΑΛΑΚΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

52

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ

2

53

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

54

MY CHEF ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

2

55

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ " Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ 7 ΝΑΝΟΙ "

1

56

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ "ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΝΟΙ"

1

57

ΧΑΝΤΡΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1

58

ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΑΣ

6

59

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

1

60

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ

1

61

CHINESE BLOCKS

3

62

ΠΑΖΛ

7

63

ΣΚΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ

1

64

ΤΡΑΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

3

65

ΞΥΛΙΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

2

66

MULTI CONNECT ΤΟΥΒΛ.

2

67

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

2

68

ΣΕΤ 3 ΠΥΤΖΑΜΑΚΙΑ

2

69

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ

1

28

46

1

3
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70

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WAFFLE BLOCKS

3

71

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MASTER

1

72

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΜΕ 36 ΟΧΗΜΑΤΑ

1

73

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΥΛΙΝΟ 4 IN LINE

1

74

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ - ΣΕΣΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ

20

75

ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ GOKI

2

76

ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ ΗΡΩ

1

77

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

3

78

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ

1

79

ΣΕΤ 2 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 1 ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

3

80

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO 85

2

81

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΜΟΥ -ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΑΜΜΟΥ

15

82

ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΛΟΥΤΡΙΝΕΣ ΔΑΣΟΥΣ

1

83

ΦΟΡΤΗΓΟ GIANT TRUCK

2

84

ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΧΕΛΩΝΑ

1

85

ΣΕΤ ΜΩΡΑΚΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

2

86

ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4

87

HOP HOP ΜΠΑΛΕΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 40ΕΚ.

4

88

ΜΗΧΑΝΑΚΙ BIG RACING TRIKE

1

89

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPER

1

90

ROCKING HORSE ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ

2

91

ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ UNICO PLUS

3

92

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

1

93

ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ

2

94

ΧΑΛΑΚΙ ΑΥΤΚΙΝΗΤ

1

95

ΖΕΒΡΑ BEBERIDER

1

96

ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ ΝΙΚ HAPPY

2

97

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΥΛΙΚΟ

4

98

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (12ΤΜΧ)

6

99

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 12 ΛΑΒΕΣ

1

100

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

2

101

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CLIPO (85ΤΜΧ)

3

102

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΠΟΝΙ (ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΠΛΕ)

2

103

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

2

104

ΤΡΑΜΠΑΛΑ PLAYUP

1

105

ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ FEBER SLIDE PLUS

1

106

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BLOCKS SUPORT

2

107

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΙΧΟΥ

3

108

ΜΙΝΙ ΜΟΚΕΤΑΚΙΑ (ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ)

2

109

ΨΗΦΙΔΩΤΟ WEPLAY BREAUSTA

2

110

ΣΕΤ ΡΟΛΑ ΑΜΜΟΥ

5

111

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ ΤΟΥ TIDY ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

4

112

MAGNETIC ΚΑΤΑΣΚ. (2)

2

113

ΣΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΝΕΛ)

1

114

ΜΑΓΑΖΑΚΙ CHECKOUT

1

115

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠ. ΚΟΥΚΛ.

2

116

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ KOMBI

1
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117

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΟΥΚΛΑΣ

5

118

ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

3

119

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΛΗΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ BIG POWER

5

120

ΚΟΥΒΑΣ 30 ΟΧΗΜΑΤΑ

2

121

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

1

122

ΣΚΗΝΗ ΙΝΔΙΑΝΟΥ TEE PEE

2

123

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΠΑΠΑΚΙΑ

2

124

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

4

125

ΣΕΤ 2 ΚΟΥΚΛΕΣ

4

126

ΣΦΗΝΟΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

5

127

ΜΙΝΙ MAGAZAKI

1

128

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ PLAY KITCHEN

1

129

ΠΟΔΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (2-4 ΕΤΩΝ)

30

130

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ACTIVITY CENTER

1

131

ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΙΚΟ

1

132

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

2

133

ΦΟΡΤΩΤΗΣ BIG POWER

7

134

BOBBY CAP

4

135

SPITAKI ΜΑΙΣΟΝ ΣΜΟΒΥ

1

136

ΣΕΤ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

6

137

ΜΩΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ (2 ΚΟΥΚΛΕΣ)

6

138

1

140

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ"
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ
COLORCARDS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ ΜΕ CD

4

141

ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

1

142

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΔ. 6 ΤΕΜ

6

143

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

1

144

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

2

145

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ

1

146

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΙΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ

1

147

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1

148

ΣΠΙΤΑΚΙ FRIENDS HOUSE

1

149

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

20

150

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

1

151

ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙ BE MOVE

10

152

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1

153

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ TROPIC

1

154

PLAYGROUND SYSTEM 5

1

155

ΤΡΟΛΕΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

4

156

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ

1

157

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΒΙ

4

158

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

1

159

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (60*135)

1

160

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1

161

ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

2
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ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Α

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΑΠΛΗ (ΚΟΚΚ. ΚΙΤΡ.)

3

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1

3

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΡΟΛΟ

2

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

5

ΡΑΦΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗ

1

6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ

4

7

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΙΚΡΟ

1

8

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (40*23*61)

2

9

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ & 2 ΣΚΑΜΠΟ

1

10

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (ΠΟΡΤ 100*56 ΕΚ)

1

11

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1

12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΕΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5

13

ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (150*36*57) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

1

14

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(90*45*122)

1

15

ΓΩΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2

16

2

17

ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΜΙΚΥΚΛΙΚΑ(120*60*56)
ΣΤΗΛΗ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΡΤΑΡΙΑ(35,5*47*103)

18

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ- ΕΤΑΖΕΡΑ

2

19

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ)

1

20

ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓ.

4

21

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟ (104*38*101)

1

22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3

23

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΚΥΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

1

24

ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 8 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (80*38*145)

1

25

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ

2

26

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

1

27

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΟΡΘΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ

1

28

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ BEBE

30

29

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ (5 ΦΟΥΞΙΑ 5 ΚΙΤΡΙΝΑ)

25

30

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

10

31

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1

32

ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

33

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΥΛΑΤΗ

6

34

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25

1
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35

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

10

36

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15

37

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

6

38

ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3ΘΕΣΕΩΝ

1

39

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ

1

40

ΕΡΜΑΡΙΑ

2

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Γ
Α/Α
1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΥΤΑΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ
12920
ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πλυντήριο Ρούχων

4

Τερματικά Ωρομέτρησης

5

Κάρτες Ωρομετρητών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3
6

Εμπρόσθιας φόρτωσης,
χωρητικότητα πλύσης 9 kg και
άνω, ελάχιστες στροφές 1400
/λεπτό, ελάχιστος αριθμός
προγραμμάτων 15,
ενεργειακή κλάση A+++,
ετήσια κατανάλωση
ενέργειας εως 152 kWh/έτος,
ετήσια κατανάλωση νερού
εως 11220 lt/έτος, επίπεδο
θορύβου πλύσης εως 49 dB,
επίπεδο θορύβου στυψίματος
εως 75 dB, ψηφιακή οθόνη,
καθυστέρηση έναρξης

Σύστημα ωρομέτρησης
προσωπικού με καταγραφή
εισόδου και εξόδου με
μαγνητική κάρτα,
ενσωματωμένο ρελέ,
έγχρωμη Οθόνη τουλάχιστον
2,8’’ TFT-LCD, αποθήκευση
έως 10.000 χρηστών και
100.000 εγγραφών,
ταυτοποίηση <0.5 Sec,
λογισμικό διαχείρισης στα
ελληνικά, εξαγωγή αναφορών
σε Excel ή pdf, σύνδεση μέσω
USB, USB Stick, δίκτυο LAN,
Wifi, επεξεργαστής Dual 1.0
GHZ High Speed CPU,
ενσωματωμένο ρελέ για
σύνδεση με μαγνητική
κλειδαριά, καταγραφή και
πρόσβαση σε δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο
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ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Γ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Δ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΝΟΤΕbook - Οθόνη 15.6"

2

ΠΟΝΤΙΚΙ – ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:
Σετ Πληκτρολόγιο-Ποντίκι ΑΣΥΡΜΑΤΟ

3

ΦΩΤΟΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗCompact

4

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

5

ΟΘΟΝΗ: LED 21.5" - HDMI

6

PC

7

ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ

8

TABLET

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

I5 4300M 2.6GHZ 4GB DDR3 128GB SSD 15.6"
WIDE WEB

1

Set keyboard mouse USB

12

20.5MP, Οπτικό Zoom: 8x, Οθόνη: 2.7",
Ανάλυση Video: 1280 x 720 pixels, κάμερα
Compact
Laser Έγχρωμο, Εκτύπωση Mono/Color: 22 ppm
/ 22 ppm, Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης,
ADF
MONITOR HP 20” E201
COMPUTER HP 8000 SFF C2D-E8400 | 4GB
DDR3 | 250GB | DVD /SSD 120gb S-ATA
2.5'' /WINDOWS 7
Τεχνολογία Προβολής: 3LCD, Φυσική Ανάλυση:
1920 x 1200, Φωτεινότητα: 5000AnsiLumens,
Απόσταση Προβολής: 1,4-14,8m, Μέγεθος
Εικόνας: 50-500", Θόρυβος: 37dB (Στην
συσκευασία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και
εξοπλισμός προβολής (πανί, βάση)
Διαγώνιος οθόνης τουλάχιστον 10'', Αναλυση
τουλάχιστον 1920*1200, Αφής, RAM
τουλάχιστον 2 GB, Ταχύττητα επεξεργαστη
τουλάχιστον 1,8 GHz, Android, 2 έτη εγγύηση

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ

2

1
12
12

1

10

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ Δ

Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός ΦΠΑ γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων.)
Η εξόφληση του τιµολογίου της συµβατικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί από µέρους του
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» αµέσως µετά την παραλαβή του υπό προµήθεια είδους, µε την έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής και µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών το αργότερο από την παραλαβή
του.
Η εξόφληση της συµβατικής αξίας δύναται να γίνεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε τις τµηµατικές
παραδόσεις από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» και τµηµατικά πρωτόκολλα παραλαβής του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ».
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5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη
παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» το µε αριθµό
……………. Εγγυητική, ποσού € ………. Της Τραπέζης ……………., η οποία θα επιστραφεί στην
«ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά την οριστική παραλαβή.
6. Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε
το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της
ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
7. Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του χρόνου παράδοσης είναι δυνατό να επιβληθούν οι
προβλεπόµενες από τη σύµβαση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.
8. Έκπτωση Αναδόχου
∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν
δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης της προµήθειας όπως αυτά
προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση.
Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο
εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης.

9. ∆ιάλυση της Σύµβασης
Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύµβαση, µετά την ολοκλήρωση κάποιου τµήµατος της
προµήθειας καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τίµηµα για τα είδη που έχει ήδη παραλάβει χωρίς
να υποχρεώνεται σε αποζηµίωση του αναδόχου ή άλλη επιβάρυνση για το υπολειπόµενο τµήµα
της προµήθειας
10. Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης.
11.Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
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Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον
∆ήµο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του
συνολικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων συµβάσεων, 0,06 επί του
συνολικού τιµήµατος, υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
12.Ποιοτική διασφάλιση
Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Εάν τα είδη που θα προµηθευτεί το Ν.Π δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης ή
εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αντικαταστήσει τα είδη, εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών.
Η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα πιστοποιείται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία.
13.Επίλυση ∆ιαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της προγραµµατικής σύµβασης,
επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Λοιποί όροι
6.1 Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των όρων της παρούσας
σύµβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών.
6.2 Η παρούσα σύµβαση είναι δεσµευτική και για τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και θα
εκτελεστεί µε βάση όλους τους όρους της παρούσας και µε τήρηση των αρχών της καλής
πίστεως και των συναλλακτικών ηθών.
6.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα σύµβαση και συµπληρωµατικά µε
την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθµίζουν τις
Συµβάσεις Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ
114Α’).
6.4 Οι δύο συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυµφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η
φιλική συµφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν
διαφωνιών ή προβληµάτων από την παρούσα σύµβαση αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα
δικαστήρια Αθηνών.
6.5 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελούνται απρόσκοπτα πλήρως και σύµφωνα µε
τις υποδείξεις του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται από το προσωπικό
του Αναδόχου, το οποίο οφείλει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Στο σηµείο αυτό
ρητά συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων του από λόγους ανωτέρας βίας.
6.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι
και προϋποθέσεις της ……./20... απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σε συνδυασµό µε την από
…./…./2019 υποβληθείσα προσφορά (οικονοµική & τεχνική) της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν
αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής.
6.6 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ».
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Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της συµβάσεως οι δύο συµβαλλόµενοι
υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ»

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
…Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…
…Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…
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