
        
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 ΒΥΡΩΝΑΣ, 16233 
ΤΗΛ: 2132008667 
 

ΠΡΟΣ 
Ενδιαφερομένους 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Μικροσυσκευών για τους   
Βρεφικούς -Παιδικούς Σταθμούς και Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων για τον 8ο 
ΔΠΣ». 
 
 
 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε 
σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της 
προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του 
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30/11/2022 και ώρα 14:30. 

 

 Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την 
λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι: 

 
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει: 

  α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

  β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων: 

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

 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και 

 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων. 





2. Για τις εταιρίες που έχουν περισσότερους από έναν εταίρους (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., 
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., κτλ.) το τελευταίο Γ.Ε.Μ.Η. και το καταστατικό της εταιρίας που 
αποδεικνύει ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, που θα αναγράφει (για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το 
Δημόσιο Τομέα), 

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, που θα αναγράφει (για τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το 
Δημόσιο Τομέα), 

5. Την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές), 

6. Το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

7. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στη μελέτη. 
 

 
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
(άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016). 

Η μελέτη είναι αναρτημένη στο site του Δήμου Βύρωνα, www.dimosbyrona.gr 
/Ενημέρωση/Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 
 
 
 
 
 

               Ο Δήμαρχος 
 
                                                                                            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
                                                                                ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
                                                                                        ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ   
                                                                                   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

               
 
                     ΣΑΛΕΠΗ ΤΕΡΕΖΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

       ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  10/2022 ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ 8ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ           3.368,28 € 

Φ.Π.Α. (24%)            808,39  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ           4.176,67 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

K.A.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.7133.0003 

CPV 39221000-7,39713110-4 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     10 /2022 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τεχνική Έκθεση  

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Προϋπολογισμός 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

 

 

    
                                       
           
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ 

Δ/νση Βρεφικών-Παιδ.Σταθμών 
Τμ.Δ/κής Υποστήριξης Π.Σταθμών 
Τηλ.: 2107608460-1-2,4 
E-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com 
 
 
 

Ελληνική





1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια μικροσυσκευών για τους  Βρεφικούς - Παιδικούς Σταθμούς και  

προμήθεια Επαγγελματικού  πλυντηρίου πιάτων  για τον 8ο Παιδικό Σταθμό. Καθώς  κρίνεται απαραίτητη 

για την  εύρυθμη  και  ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.368,28 €  πλέον Φ.Π.Α. 24%                           
808,39 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού  4.176,67 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7133.0003 με 
τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών και Λοιπού Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών» του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους  2022. Προχωρώντας στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με  CPV 39221000-7«  εξοπλισμός 

μαγειρείου» και CPV  39713110-4 «Πλυντήριο Πιάτων» 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και 
εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και 
συγκεκριμένα στον κωδικό  Κ.Α. 15.7133.0003                       . 

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

 

 

                           2.      ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Μελέτη αφορά την προμήθεια  μικροσυσκευών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς  και  
προμήθεια Επαγγελματικού  πλυντηρίου πιάτων  για τον 8ο Παιδικό Σταθμό. 

Παρακάτω γίνεται ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών για τις  μικροσυσκευές των 
Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών  (ΟΜΑΔΑ Α) και τις τεχνικές προδιαγραφές  για το 
Επαγγελματικό Πλυντήριο Πιάτων 8ο ΔΠΣ( ΟΜΑΔΑ Β) 

 

                                       ΟΜΑΔΑ Α 

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1)Σίδερο Ατμού 3000 w με συνεχόμενη Παροχή 40gr/ min 

 2) Ηλεκτρική Σκούπα  550W  με  κάδο 2.5 It 

 3) Ραβδομπλέντερ με ανοξείδωτή ράβδο 1200w 

  4) Ηλεκτρικός Στίφτης 600w 

   5)Μπλέντερ για smoothies με γυάλινη κανάτα 1.5It ,1400w, inox 

   6) Πολυκόπτης multi 700w με δοχείο 660 ml  inox 

   7)Μίξερ Χειρός  500w 

   8)Βραστήρας 1,7It, 2000w, inox 





   9) ψηφιακό θερμόμετρο & υγρασιόμετρο 

   10) ηλεκτρονική ζυγαριά αποσκευών  έως 50kg, με οθόνη 

   11) κουζινομηχανή 1400w  με ανοξείδωτο κάδο 7It 

    12)   Ηχείο Bluetooth 3.5w, με ραδιόφωνο  

    13)USB   64GB 

       

Οι συσκευές θα συνοδεύονται από την εγγύηση  του κάθε κατασκευαστή όπως ορίζει μέσω 
της επίσημης αντιπροσωπείας του. 

 

                                                   ΟΜΑΔΑ Β 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ 8ο  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

Να  είναι εύκολο στη χρήση, στην συντήρηση και στον καθαρισμό.  
Με άνοιγμα πόρτας 360mm και διπλό τοίχωμα (πόρτας). 
Να παραδοθεί με αντλία αδειάσματος. 
Τα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος να είναι ανοξείδωτα. Το σώμα του πλυντηρίου να είναι 
ανοξείδωτο και η αντλία στεγανού τύπου  
 
 Επίσης να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
Μονοφασικό πλυντήριο 
Μέγιστη ισχύ : 3,6 kW 
Ισχύς μπόιλερ : 3 kW 
Ισχύς κάδου: 2,8 kW 
Χωρητικότητα μπόιλερ: 6 Lt 
Χωρητικότητα κάδου: 2,8 kW 
Εξωτερικές διαστάσεις: 570 χ 600 χ 830 mm 
Διαστάσεις καλαθιού: 500 χ 500 mm 
Χρόνος πλύσης: 120 sec 
Ισχύς αντλίας : 0,75 hp 
Μέγιστο ύψος ποτηριού: 325mm 
Μέγιστο ύψος πιάτου: 335 mm 
 
Το πλυντήριο θα   πρέπει να παραδοθεί και  να εγκατασταθεί στον χώρο που θα υποδειχθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Ο προμηθευτής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.  Θα πρέπει να  
παραδοθεί εντός ενός μηνός από την υπογραφή του Συμφωνητικού  και τέλος η  Εγγύηση  να 
καλύπτει τουλάχιστον ένα  έτος. 
 
 
 
 
 
 
 

                             





                                 3.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

     Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την  προμήθεια μικροσυσκευών για τους Παιδικούς 
Σταθμούς. Και Επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για τον 8ο ΔΠΣ 
Συγκεκριμένα το ποσό των 4.176,67 ευρώ κατανέμεται ως εξής:                              
 
                                          ΟΜΑΔΑ Α 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός  για την  προμήθεια Μικροσυσκευών Βρεφικών – Παιδικών 
Σταθμών  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 
24% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 1 33,87 33,87 8,13 42,00   
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1 108,87 108,87 26,13 135,00   
3 ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 5 29,84 149,19 35,81 185,00   

4 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΙΦΤΗΣ 3 33,87 101,61 24,39 126,00   

5 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ 
SMOOTHIES 4 58,87 235,48 56,52 292,00   

6 
ΠΟΛΥΚΟΠΤΗΣ 
MULTI 2 33,87 67,74 16,26 84,00   

7 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 2 33,87 67,74 16,26 84,00   
8 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ  2 20,97 41,93 10,06 51,99   

9 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ & 
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 6 5,24 31,45 7,55 39,00   

10 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΖΥΓΑΡΙΑ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  1 5,24 5,24 1,26 6,50   

11 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ  2 116,94 233,87 56,13 290,00   
12 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 1 25,00 25 6,00 31,00   
13 USB  3 12,10 36,29 8,71 45,00   

14 
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ              

  
                            
ΣΥΝΟΛΑ     1138,28 273,19 1.411,47   

 
 
                                                ΟΜΑΔΑ Β 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός  για την  προμήθεια Επαγγελματικού Πλυντηρίου Πιάτων για 8Ο 
Παιδικό Σταθμό  
 

 

Α/Α       ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 Πλυντήριο Πιάτων  1 2.100,00 2.100,00 504,00 2.604,00 
2 Αντλία Υγρών  1 130,00 130,00 31,20 161,20 

ΣΥΝΟΛΟ2.230,00 535,20 2.765,20 





 
 
Για την προμήθεια των υλικών της Ομάδας Α και της Ομάδας  Β οι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν 
ξεχωριστή προσφορά για κάθε Ομάδα ή και για τις δύο μαζί. 

 

Στην προσφορά των αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης. 

 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια Μικροσυσκευών  για τους 
Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς και προμήθεια Επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων για 8ο 
Παιδικό Σταθμό. 

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Βύρωνα και ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας 
ή οικονομικοί φορείς,  στους  οποίους θα ανατεθεί η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, βάσει 
της προσφοράς τους. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209, 

3. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

5. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

7. του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 





8. του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

9. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

 

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Η παρούσα μελέτη 

 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

 

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Άρθρο 5ο: Ισχύς σύμβασης 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία υπογραφής του  και μέχρι τέλος του 2022. 

 

Άρθρο 6ο: Παραλαβή υπηρεσιών 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των άρθρων 
200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 7ο: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς 
θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο 
και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Άρθρο 8ο: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ, στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου 
στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των 





σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εφόσον δεν 
διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των εκ τελεσθέντων υπηρεσιών. 
Άρθρο 9ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον 
εργοδότη. 

Άρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας 
που είναι σε ισχύ. 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

                

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ   

1 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ 1       
2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1       
3 ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 5       

4 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΙΦΤΗΣ 3       

5 
ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ 
SMOOTHIES 4       

6 
ΠΟΛΥΚΟΠΤΗΣ 
MULTI 2       

7 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 2       
8 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ  2       

9 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ & 
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ 6       

10 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΖΥΓΑΡΙΑ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  1       

11 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ  2       
12 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 1       
13 USB  3       

  

  
                            
ΣΥΝΟΛΑ          

                
                
 
                                                                           

 





ΟΜΑΔΑ Β 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ 8Ο ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ 

 

                                ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                              ΑΝ. ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ.      ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ    

                     ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

               ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ                                ΤΖΟΒΑΡΑ    ΜΑΡΙΑΝΝΝΑ 

 

Α/Α       ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

1 Πλυντήριο Πιάτων  1     
2 Αντλία Υγρών  1     

ΣΥΝΟΛΟ   
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