
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Βρεφικού τμήματος» 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  13.994,20€  
Φ.Π.Α.  24%   3.242,37 €  
Φ.Π.Α.    6%        29,06 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  17.265,63 €  
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  60/7133.02 

60/6622.1 
60/6621.01 
60/6622.2 
 

CPV:  39161000-8  
39162000-5 
39160000-1 
39500000-7 
39220000-0 
31500000-1 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την κάλυψη των αναγκών  προμήθειας εξοπλισμού, στο 
Παιδικό Σταθμό Κυργίων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, για την «Ίδρυση νέου τμήματος 
βρεφικής φροντίδας», λόγω της αυξημένης ανάγκης εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού 
βρεφών, στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου.  
Συγκεκριμένα πρόκειται για προμήθεια εξοπλισμού, κατάλληλο για τη βρεφική ηλικία. 
Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων του 
προϋπολογισμού ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά.   
ΟΜΑΔΑ Α : Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Π.Σ. 

ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας και εποπτικού υλικού 

ΟΜΑΔΑ Γ : Προμήθεια ειδών ιματισμού 
ΟΜΑΔΑ Δ : Αναλώσιμα είδη κουζίνας 

ΟΜΑΔΑ Ε :  Υφαντουργικά Είδη-χαλιά 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ   Υφαντουργικά Είδη-κουρτίνες 
ΟΜΑΔΑ Ζ   Λοιπός εξοπλισμός-επαγγελμ. ηλεκτρ. Συσκευές 
ΟΜΑΔΑ Η   Λοιπός εξοπλισμός-Φωτιστικά 
ΟΜΑΔΑ Θ : Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας και εποπτικού υλικού-Παιχνίδια 

ΟΜΑΔΑ Ι : Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας και εποπτικού υλικού-Βιβλία 



 

 
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E.  
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ 
ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά ομάδα.  
Τα είδη και οι ποσότητες των προμηθειών είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Καθώς οι 
παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 
Δοξάτου, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιμούμενη 
ποσότητα της μελέτης.  
Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη 
ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. Το ποσό το οποίο 
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Δοξάτου, για το σύνολο του εξοπλισμού που δύναται να προμηθευτεί κατά το έτος 
2021.  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις Νόμου 4412/2016 και 4270/2014.  
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού 
του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για το έτος 2021 με Κ.Α.: 
60/7133.02 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Π.Σ.  
60/6622.1 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας και εποπτικού υλικού 

60/6621.01 Προμήθεια ειδών ιματισμού 

60/6622.2 Αναλώσιμα είδη κουζίνας 
Για την μελέτη «Προμήθεια εξοπλισμού νέου βρεφικού τμήματος»  
Η συνολική δαπάνη της προμηθείας εκτιμάται στο ποσό των 13.994,20 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
με το Φ.Π.Α. 24% και 6% στο ποσό των 17.265,63 €. 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 623-26.02.2019 για τη Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση, δεν θα 
φιλοξενήσουμε φέτος τον ίδιο αριθμό νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. Συγκεκριμένα ιδρύεται νέο βρεφικό τμήμα (ηλικίας 8μην.-
30μην.) στον Π.Σ. Κυργίων  για το οποίο απαιτείται η προμήθεια συγκεκριμένου εξοπλισμού  
για τη σωστή λειτουργία του βρεφικού τμήματος, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των βρεφών. 
  
Στο άρθρο 3 και 4 ΦΕΚ141/2017 ΠΔ99/2017, καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης 
και λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και οι κατασκευαστικές διατάξεις των 
αντίστοιχων χώρων στις οποίες αναφέρεται ρητώς ο πάγκος αλλάγματος και οι 
κούνιες/κρεβατάκια στα βρεφικά τμήματα, όπως και άλλος εξοπλισμός κατάλληλος για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση της βρεφικής/μεταβρεφικής ηλικίας.  
 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με γνώμονα τις νέες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί, είναι αναγκαία η «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Βρεφικού τμήματος». Η 
προμήθεια αυτή κρίνεται άκρως απαραίτητη έτσι, ώστε να μπορέσει ο Παιδικός Σταθμός να 
ανταπεξέλθει στις νέες ανάγκες που θα προκύψουν, καθώς από το σχολικό έτος 2021-2022 
θα αυξηθεί ο αριθμός φιλοξενίας σε παιδιά βρεφικής ηλικίας.  
Σκοπός της προμήθειας είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Βρεφικών-Παιδικών 
– Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, ο εξοπλισμός τους με σύγχρονα 



έπιπλα, εποπτικού υλικού, ιματισμού, αναλωσίμων κουζίνας, ώστε να διασφαλίζεται η 
παροχή ασφάλειας και άνεσης των χρηστών, τόσο των μαθητών, όσο και των διδασκόντων.  
Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω, απαιτείται η σύναψη δημόσιας σύμβασης, η οποία θα 
αφορά στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο των 
Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην προμήθεια 
εξοπλισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Βρεφικού τμήματος».  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, με τα εξής στοιχεία: 
 

Οδός  ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ & ΚΑΝΑΡΗ 
γωνία  

Ταχυδρομικός Κώδικας  66031 
Περιοχή  Καλαμπάκι   
Κωδικός NUTS  EL514  
Λογαριασμός ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας  

npdoxato@doxato.gr      

Τηλέφωνα επικοινωνίας  2521352465 – 66 – 67 – 68    
Αρμόδιος υπάλληλος:  Μολά Θεοδώρα  - Εύα Τούρνα 
 
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται υπό τους 
αριθμητικούς κωδικούς  
CPV 39161000-8 με τίτλο «Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες» 
CPV 39161000-8 με τίτλο «Έπιπλα Παιδικού Σταθμού»  
CPV 39162000-5 με τίτλο «Εποπτικά Μέσα» 
CPV 39160000-1 με τίτλο «Σχολικά Έπιπλα» 
CPV 39500000-7 με τίτλο «Υφαντουργικά Είδη» 
CPV 39220000-0 με τίτλο «Εξοπλισμός κουζίνας-Είδη οικιακής χρήσης και      
                                            Αναλώσιμα τροφοδοσίας» 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών  χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτών (13.994,20 €), με επιπλέον δαπάνη 
ΦΠΑ 24% ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα επτά λεπτών 
(3.242,37 €), συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε δεκαεπτά χιλιάδες 
διακόσια εξήντα πέντε  ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (17.265,63 €).  
Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΒΡΕΦΙΚΗΣ,ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΠΔΔ 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ. Θα βαρύνει δε τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
του οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τους 

60/7133.02 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Π.Σ. 
60/6622.1 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας και εποπτικού υλικού 

60/6621.01 Προμήθεια ειδών ιματισμού 



60/6622.2 Αναλώσιμα είδη κουζίνας 
 όπου έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση στο σύνολο τους. 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου I του 
Ν.4412/2016. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (και 
ιδίως του άρθρου 118), του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006. 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των 
υπό προμήθεια ειδών.  
Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την κείμενη 
νομοθεσία.  
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών  
συμφωνητικών έως και ένα μήνα. 
 
 
 
 

Καλαμπάκι 05-10-2021 
 
                                           
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
      Μολά Θεοδώρα                          Τούρνα Ευανθία                      Γουδεσίδου Πασχαλία 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη 
προμήθεια.  
Δικαιούχος στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου και Ανάδοχος θα 
ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει 
της προσφοράς του.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών».  

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».  

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».  

 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές)  

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017 
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017).  

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»  

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»  
 . Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -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.»  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  
 Το συμφωνητικό  

 Η παρούσα μελέτη  

 Η απόφαση ανάθεσης  



 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1 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.  
 
4.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:  
 
4.2.1 Εάν υπάρχει εις 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 (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 
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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  
 
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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 εάν 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 εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, 
κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην 
περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
δεν έχουν καταβληθεί.  
 
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:  
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 
4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016).  
 
4.2.4 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 
αρ. 75 του Ν. 4412/2016).  
 
ΑΡΘΡΟ 5  
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει 
τα αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 
και λοιπά αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά και σε κάθε περίπτωση 
πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  
Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 είναι  
τα ακόλουθα:  
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1), με την οποία θα δηλώνει:  
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 
της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)  
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του άρθρου 4 



της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των κατωτέρω 
προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων αυτών):  
1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ,  
3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών . 
  
Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) 
ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών 
προσώπων - εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 
  
Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν 
χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω.  
 
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  
 
α) καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα)  
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) – 
Ασφαλιστική ενημερότητα 
Σημείωση:  
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με 
την εταιρεία.  
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό.  
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.  
Στην προκειμένη περίπτωση, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν. 1599/96 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.  
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ότι:  

 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 



εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.  

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην από 5-10-2021 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.  

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής του σε οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο/Μητρώο 
(για την περίπτωση 4.2.4), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα τους.  
 
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.  
 
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά 
μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης 
εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από 
την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).  
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της 
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.  
 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., πρακτικό 
γενικής συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.                                                                                                
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού.  
 
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 
Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
  



Για τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να υποβληθεί εκτύπωση της 
καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. Το 
εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
 
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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο 
αρ.1 του Ν.4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.  
 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 
φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν.4250/2014.  
 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.  
 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.  
 Τα πιστοποιητικά της περίπτωσης 5.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) θα 
πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

. Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου / μητρώου θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
. Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.  
 . Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους.  
οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
ΑΡΘΡΟ 6  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  



Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού 
έως και ένα μήνα. 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στην 
έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου  (Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία, Δημαρχείο, 
Καλαμπάκι).  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Π.Σ Κυργίων του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, κατόπιν συνεννόησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ  
 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
Η κάθε 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.  
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσής του στον τόπο παράδοσης, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας 
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι 
νόμιμες κρατήσεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων προμηθειών θα γίνεται με την παράδοση των 
προϊόντων στο 100% της αξίας της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή 
υπηρεσία, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική 
Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Δοξάτου στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου  του οικονομικού έτους 2021, μετά την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν 
διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των 
προμηθευομένων ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ  
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την 
πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή 
ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το 
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου δεν έχει καμιά ευθύνη και ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις 
ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων 
για τις περιπτώσεις αυτές.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προκαλέσει ζημιά στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Δοξάτου, θα πρέπει να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα 



προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της ή και πιθανά στην αντικατάσταση της 
υποδομής με δική του δαπάνη.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.  

2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016.  

4. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο 
που θα ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής της εκτέλεσης 
της σύμβασης κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη 
πληρούν τους όρους της παρούσας.  

6. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.  
 

Καλαμπάκι 05-10-2021 
 
 
 
 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
      Μολά Θεοδώρα                   Τούρνα Ευανθία                     Γουδεσίδου Πασχαλία 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμού για την λειτουργία νέου Βρεφικού 
τμήματος» στον Παιδικό Σταθμό Κυργίων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου. 
 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύγχρονα και να κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η άνεση και η υγεία 
των παιδιών και του προσωπικού.  
Οι περιγραφές των επίπλων, μικροσυσκευών, καθώς και όλου του λοιπού εξοπλισμού, είναι 
ενδεικτικές ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την ποιότητα. 
O ανάδοχος πριν την προμήθεια θα πρέπει να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις 
και να προβεί σε τυχόν διορθώσεις, ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο.  
Σε περίπτωση μη ακριβούς συμμόρφωσης με την περιγραφή, η επίβλεψη θα ενημερώνεται 
πριν την προμήθεια  θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο προς έγκριση νέας αναλυτικής 
περιγραφής και μετά τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, θα ξεκινά η διαδικασία για την 
προμήθεια‐ τοποθέτηση των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα έχουν εγγύηση κατά 

περίπτωση και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης κτλ. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές και μη 
προσκόμισης των απαραίτητων πιστοποιητικών, το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται. 
Συγκεκριμένα:  
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΚΕΥΩΝ  
 
1ο :  Αλλαξιέρα βρεφών με σκάλα, σε φυσικό χρώμα 100×70×102 εκ. (με κλειστή 
σκάλα) με 16 πλαστικά πολύχρωμα συρτάρια  
Αλλαξιέρα βρεφών με σκάλα, λουστραρισμένη σε φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι 
νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση 
φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, διαστάσεων 100×70×102 εκ. με κλειστή σκάλα.  
Από τη μία πλευρά θα ακουμπάει στον τοίχο ενώ από την άλλη θα περιλαμβάνει 16 
πλαστικά πολύχρωμα συρτάρια για τα ατομικά αντικείμενα των βρεφών. Η μπροστινή 
πλευρά (ανάμεσα στη σκάλα και στα πλαϊνά συρτάρια) θα είναι διακοσμημένη με 
χαραγμένα παιδικά σχέδια βαμμένα με ζωηρά χρώματα (λουλούδια, μέλισσες, συννεφάκια). 
Η σκάλα θα μπορεί να αποθηκεύεται εύκολα κάτω από την αλλαξιέρα (συρταρωτά) όταν δεν 
χρησιμοποιείται και θα αποτελείται από τέσσερα σκαλιά.  
Στο επάνω μέρος θα φέρει βαθιά υποδοχή για στρώμα αλλαγής βρεφών το οποίο θα 
περιλαμβάνεται. Το στρώμα αλλαγής θα είναι από αφρώδες υλικό, επενδυμένο με 
δερματίνη και αδιάβροχο ύφασμα διαστάσεων 92×66,5 εκ.  
Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  
Τιμή/τεμάχιο : Επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (794,00€) 
  
2ο : Κρεβάτι βρεφών (κούνια) με στρώμα, σε φυσικό χρώμα, διαστάσεων περίπου 
134x68x95εκ.                                                                                                                 
Κρεβάτι βρεφών (κούνια) με στρώμα, διαστάσεων περίπου 134x68x95εκ.,θα είναι 
κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς 
το περιβάλλον. 

Οι δύο πλευρές θα περικλείονται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο. Τα 
κεφαλάρια θα είναι διακοσμημένα με παράσταση πάνω στο ξύλο.Το καγκελάκι στη μια 
πλευρά του θα ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και θα έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω 



στον οποίο θα ακουμπά το στρώμα θα αποτελείται από ξύλινους πήχεις για να αερίζεται το 
στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή 
του. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.   

Το κρεβάτι θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 716-1:2008+Α1 
και ΕΝ 716-2:2008+Α1-2013.  

Τιμή/τεμάχιο : Διακόσια δέκα εννέα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (219,00€)  

 

3ο : Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι, με αδιάβροχη επένδυση στη μία 
πλευρά, διαστάσεων 129×60×13 εκ.  
Το στρώμα θα είναι ορθοπεδικό με ημίσκληρο τελάρο, γεμισμένο με κοκοφοίνικα,100% 
ελληνικό βαμβάκι (αφράτο) επενδυμένο με ύφασμα  ζακάρ καπιτοναρισμένο καλής 
ποιότητας με πιστοποίηση Ο eko-tex, διπλή στρώση αφρώδους υλικού πάχους 0,5 εκ. Θα 
περιλαμβάνει δύο εξαεριστήρες που θα επιτρέπει το σώμα του βρέφους να αναπνέει και να 
μην ιδρώνει. Θα έχει διαστάσεις 129x60x18εκ. Πυκνότητα ελατηρίων 116 ελ/μ² και η μία 
πλευρά του θα έχει αδιάβροχη επένδυση. 
Τιμή/τεμάχιο : Πενήντα έξι Ευρώ και μηδέν Λεπτά (56,00 €)  

 

4ο : Συρταριέρα με 16 πλαστικά συρτάρια διαστάσεων 101Χ49Χ98 εκ. 
Συρταριέρα διαστάσεων 101Χ49Χ98 εκ. με 16 πλαστικά συρτάρια, τα οποία θα 
τοποθετηθούν σε ράφια, σε τρεις διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους. Θα είναι 
κατασκευασμένη  από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την προστασία του 
δαπέδου. 
Τα πλαστικά κουτιά θα έχουν τρείς διαφορετικές διαστάσεις, ανάλογες των ραφιών και θα 
είναι από πλαστικό υψηλής ποιότητας με απεριόριστη αντοχή στη χρήση.  
Τιμή/τεμάχιο: Τριακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (369,00 €) 

 
5ο : Συρταριέρα 15 θέσεων με ράφια 105Χ40Χ71 εκ. 
Συρταριέρα 15 θέσεων με ράφια 105Χ40Χ71 εκ. θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 
18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης. Ο σκελετός θα είναι στο χρώμα της φυσικής οξιάς ενώ τα 
συρτάρια θα είναι διαθέσιμα σε χρώματα παστέλ (ροζ, σιέλ, βεραμάν και λιλά) και 
διακοσμημένα με κυματιστό λούκι. Το μοντάρισμα των συρταριών θα γίνεται με οδοντοτά – 
μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Στα πέλματα θα φέρει 
φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 
δαπέδου. Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 
το περιβάλλον. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.   

Τιμή/τεμάχιο: Πεντακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν Λεπτά (525,00 €) 

6ο : Διακριτικά σήματα «Ζωάκια» διάστασης 3,7Χ3,7 εκ. 
Διακριτικά σήματα «Ζωάκια», τυπωμένα πάνω σε ξύλο, διάστασης 3,7Χ3,7 εκ., με πολλές 
δυνατότητες εφαρμογής, για να ξεχωρίζουν τα νήπια το συρτάρι τους, την κρεμάστρα τους 
κ.λ.π. Συσκευασία 25 τεμ. Τα υλικά θα είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα για την ασφάλεια 
και υγεία των παιδιών  
Τιμή/συσκευασίας : Εννέα Ευρώ και ενενήντα Λεπτά (9,90€) 

 

 
 



7ο : Ραφιέρα με ντουλάπι στενή χρωματιστή 51Χ41Χ190 εκ. 
Ραφιέρα με ντουλάπι στενή 51Χ41Χ190εκ.  θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό MDF 
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα αποτελείται από δύο 
πλαϊνά, ντουλάπι στο κάτω μέρος χρωματιστό σε φουξ χρώμα και τρία ράφια στο πάνω 
μέρος. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες και χρώμα λαχανί. 
Το ντουλαπάκι του επίπλου δεν είναι ίσιο, αλλά κυματιστό στο επάνω οριζόντιο μέρος όπου 
βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ράφι Στα πέλματα θα φέρει 4 , βιδωτά τακάκια για την 
προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα της είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 
χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Τιμή/τεμάχιο: Τριακόσια σαράντα επτά Ευρώ και μηδέν Λεπτά (347,00€) 

 
8ο : Ραφιέρα χαμηλή 100Χ41Χ86 εκ. 
Ραφιέρα χαμηλή 100Χ41Χ86 θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό MDF με επένδυση 
οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) είναι 
χωνευτή σε ειδικές πατούρες και χρώμα φουξ.  Θα περιλαμβάνει τρία ράφια για την 
αποθήκευση παιχνιδιών. Στα πέλματα θα φέρει βιδωτά ελαστικά τακάκια για την προστασία 
του δαπέδου. 
Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Τιμή/τεμάχιο: Τριακόσια Ευρώ και μηδέν Λεπτά (300,00€) 

 
9ο : Σαλονάκι από αφρώδες υλικό, ενδεδυμένο με δερματίνη , 60Χ60Χ24 εκ.  
Σαλονάκι-Παρεούλα θα είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και 
επενδυμένο με δερματίνη PVS ή καραβόπανο σε συνδυασμό χρωμάτων ,γαλάζιο/φούξ/μωβ 
Θα αποτελείται από 3 πολυθρονάκια 60Χ60Χ24 εκ. Η συνολική  διάσταση θα είναι 
220×110×50 εκ. Τα κομμάτια θα τοποθετούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν το επιθυμητό 
σχήμα. Η πλάτη της πολυθρόνας θα είναι σταθερή ανοίγει προς τα πίσω.  
Τιμή/τεμάχιο ίσια πλάτη: Εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν Λεπτά (112,00€)  

 

10ο : Σαλονάκι από αφρώδες υλικό, ενδεδυμένο με δερματίνη , 60Χ60Χ24 εκ.  
Σαλονάκι-Παρεούλα θα είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και 
επενδυμένο με δερματίνη PVS ή καραβόπανο σε συνδυασμό χρωμάτων ,γαλάζιο/φούξ/μωβ 
Θα αποτελείται από 2 πολυθρονάκια 60Χ60Χ24 εκ., με γωνιακή πλάτη. Η συνολική  
διάσταση θα είναι 220×110×50 εκ. Τα κομμάτια θα τοποθετούνται έτσι ώστε να σχηματίζουν 
το επιθυμητό σχήμα. Η πλάτη της πολυθρόνας θα είναι σταθερή ανοίγει προς τα πίσω.  
Τιμή/τεμάχιο γωνιακή πλάτη: Εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και μηδέν Λεπτά (144,00€)  

 
11ο : Συρταριέρα με πέντε συρτάρια 
Συρταριέρα με πέντε συρτάρια θα είναι κατασκευασμένο από νοβοπάν με επένδυση 
μελαμίνης και PVS περιμετρικά σε χρώμα δρυς-ροζ. 
Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Διάσταση : 60Χ45Χ90 εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Εκατόν είκοσι  Ευρώ και μηδέν Λεπτά (120,00€) 

 

 

 



12ο : Κάθισμα εργασίας 
Κάθισμα εργασίας θα είναι τύπου διευθυντικού με μπράτσα και πεντακτινωτή τροχήλατη 
βάση. Το σώμα της πολυθρόνας θα είναι από υψηλής ποιότητας PU με ορθοπεδικά 
μαξιλάρια στήριξης κεφαλιού και μέσης χρώματος μαύρο. 
Διαστάσεις καρέκλας 64Χ56Χ105-114Υ εκ. (Ύψος: min 105 εκ. max 114 εκ.) 
Διαστάσεις καθίσματος 50Χ48 εκ. (Ύψος: min 42 εκ. max 52 εκ.) 
Διαστάσεις πλάτης 50Χ67 
min ύψος μπρατσών 63 εκ.  
max ύψος καθίσματος 73 εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Ενενήντα δύο Ευρώ και μηδέν Λεπτά (92,00€) 

 

13ο : Καρεκλάκι bebe χρωματιστό 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, σε χρώμα μωβ..Ειδικός 
σχεδιασμός για σταθερό πάτημα ακόμη και όταν στηρίζονται τα μικρά παιδιά πάνω του και 
στρογγυλεμένα άκρα. Διαστάσεις: 36Χ36Χ41 εκ. Ύψος καθίσματος 19 εκ.  

Τιμή/τεμάχιο: Σαράντα τέσσερα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (44,00€)  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
1ο : Πίνακας φελλού 120Χ90 
Πίνακας φελλού 120Χ90 θα είναι κατασκευασμένος από φελλό άριστης ποιότητας, με 
μεγάλη πυκνότητα, μεγάλη ελαστικότητα, με πλαίσιο αλουμινίου και στρογγυλεμένες άκρες. 
Το υπόστρωμα θα είναι από  MDF ή μοριοσανίδα πάχους 0,7 cm και το πάχος του πίνακα 
δεν θα υπερβαίνει το 1 cm. Όλη η κατασκευή της ωφέλιμης επιφάνειας εργασίας και 
μοριοσανίδας θα παρέχει επιπεδότητα και μεγάλη αντοχή στο χρόνο                                                                                          
Τιμή/τεμάχιο: Τριάντα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (30,00€) 

 

2ο  : Ριλάξ 86Χ71Χ60  
Ριλάξ διαστάσεων 86Χ71Χ60 εκ. κατάλληλο για ηλικία από 0 μηνών+ και βάρος έως 18 
κιλά. Θα διαθέτει, δύο θέσεις ανάκλησης πλάτης, μαλακό ύφασμα το οποίο θα αφαιρούνται 
και θα πλένονται στο πλυντήριο, θα λικνίζεται αλλά και θα σταθεροποιείται και θα διαθέτει 
μπάρα με παιχνίδια τα οποία θα αφαιρούνται. Θα είναι σύμφωνο με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς.   
Τιμή/τεμάχιο: Εβδομήντα έξι Ευρώ και μηδέν Λεπτά (76,00€)  
 

3ο  : Βρεφικό κάθισμα φαγητού  για ηλικία 6-36 μηνών 
Βρεφικό κάθισμα φαγητού  τρεις θέσεις ανάκλησης και ρυθμιζόμενο υποπόδιο. Για ηλικία 6-
36 μηνών. Το  ύφασμα θα αφαιρείται και θα πλένεται. Θα διαθέτει έξτρα πολύ μαλακό 
καθισματάκι με δυνατότητα να χαμηλώνει για να παρέχει στο βρέφος όσο το δυνατόν πιο 
φυσική θέση. Θα έχει δίσκο σερβιρίσματος, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων και στήριγμα για τα 
πόδια που ρυθμίζεται σε 3 διαφορετικά ύψη, σύστημα "Easy Touch” για εύκολο άνοιγμα και 
κλείσιμο, 2 σταθερές ρόδες και 2 πόδια. Θα είναι σύμφωνο με τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισμούς.                                                                                                        
Τιμή/τεμάχιο: Ογδόντα εννέα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (89,00€)  
 
 

 



ΟΜΑΔΑ Γ΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
1ο : Σεντόνι με λάστιχο 130Χ60 - Σεντόνι με μαξιλαροθήκη σετ  
Τα σεντόνια, τόσο με το λάστιχο όσο και το σετ θα είναι από 100% βαμβακερά, άριστης 
ποιότητας, σε διάφορα χρώματα και σχέδια.    
Τιμή/τεμάχιο: Επτά Ευρώ και πενήντα Λεπτά (7,50 €)  
 

2ο : Κουβέρτα ισπανική  140Χ110 
Κουβέρτα τύπου ισπανική 140Χ100, 100% ακρυλική σε διάφορα σχέδια και χρώματα.  
Τιμή/τεμάχιο: Έντεκα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (19,90 €)   
 
4ο : Κουβέρτα πικέ 140Χ110 
Κουβέρτα πικέ 140Χ100, 100% ζακάρ βαμβακερή σε διάφορα χρώματα.                     
Τιμή/τεμάχιο: Δέκα  Ευρώ και μηδέν  Λεπτά (10,00 €)  
 
5ο : Κουβέρτα fleece 100Χ150   
Κουβέρτα fleece 80% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας, άφλεκτη, μονόχρωμο ρέλι στα 
τελειώματα, 100Χ150 σε διάφορα χρώματα.  
Τιμή/τεμάχιο: Δέκα τρία Ευρώ και μηδέν Λεπτά (13,00 €)  
 
6ο : Μαξιλάρι ύπνου 50 Χ30 
Μαξιλάρι ύπνου άφλεκτο 50Χ30, με θήκη 100% βαμβακερή και γέμιση αντιαλλεργική 
Τιμή/τεμάχιο: Εννέα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (9,00 €)   
 
7ο : Σεντόνι με μαξιλαροθήκη σετ 
Παιδικά σεντόνια σετ (πανωσέντονο και κατωσέντονο) και μαξιλαροθήκη, 100% βαμβακερά, 
σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Διάσταση 1,60Χ1,20 εκ    
Τιμή/τεμάχιο: Δέκα επτά Ευρώ και μηδέν  Λεπτά (17,00 €)  
 

8ο : Πετσέτες 30Χ50 
Πετσέτες χεριών 30Χ50, 100% βαμβακερές με ανάγλυφο σχέδιο, βάρος 360g/m² να 
πλένονται στους 60°C. Διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα 
Τιμή/τεμάχιο: Δύο Ευρώ και πενήντα Λεπτά (2,50 €)   
 
9ο : Προστατευτικό κάλυμμα κρεβατιού 
Το προστατευτικό κάλυμμα κρεβατιού 130Χ60 θα είναι λευκό πετσετέ ύφασμα με αδιάβροχη 
επίστρωση στην κάτω πλευρά. Θα έχει 4 λάστιχα στις γωνίες 
Τιμή/τεμάχιο: Οκτώ Ευρώ και πενήντα Λεπτά (8,50 €)   
 
10ο : Σαλιάρα 
Σαλιάρα λευκή βαμβακερή 100% με κορδόνι ή λάστιχο 
Τιμή/τεμάχιο: Τρία Ευρώ και μηδέν Λεπτά (3,00 €)   
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 

1ο Δίσκος κοπής (ψωμιού)   
Πλάκα Πολυαιθυλενίου, διαστάσεις 30Χ40Χ1εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Επτά Ευρώ και πενήντα Λεπτά (7,50 €)  
 



2ο Δίσκος κοπής (Λαχανικών )   
Πλάκα Πολυαιθυλενίου, διαστάσεις 30Χ40Χ1εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Επτά Ευρώ και πενήντα Λεπτά (7,50 €)  
 
3ο Μαχαίρι γενικής χρήσης επαγγελματικό 
Μαχαίρι κουζίνας 20εκ. INOX λάμα 
Τιμή/τεμάχιο: Δώδεκα Ευρώ και πενήντα Λεπτά (12,50 €)  
 
4ο Μαχαίρι λαχανικών   

Μαχαίρι ΣΕΦ  25cm Ανοξείδωτο, κοφτερή άκρη και μακριά λεπίδα ,αντιολισθητική λαβή 
πολυπροπυλενίου, INOX λάμα 
Τιμή/τεμάχιο: Δεκαέξι Ευρώ και μηδέν Λεπτά (16,00 €) 
 
5ο Μαχαίρι ψωμιού 
Μαχαίρι ψωμιού 20εκ. Οδοντωτό, INOX λάμα 
Τιμή/τεμάχιο: Δέκα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (10,00 €) 
 
6ο Ψαλίδι πουλερικών /τροφίμων 
Λαβές εργονομικά σχεδιασμένες για ασφαλές κράτημα. Με lock ασφαλείας που αποτρέπει 
από πιθανά ατυχήματα, πολύ εύκολο στο χειρισμό,  INOX λάμες 
Τιμή/τεμάχιο: Δεκατέσσερα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (14,00 €) 
 
7ο Ταψί  ανοξείδωτο ορθογώνιο 
Ταψί  ανοξείδωτο διαστάσεις :37Χ28Χ7h εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Δεκαεπτά Ευρώ και μηδέν Λεπτά (17,00 €) 
 
8ο Ταψί  ανοξείδωτο ορθογώνιο 
Ταψί  ανοξείδωτο διαστάσεις : 42Χ31Χ7,5h εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Εικοσιένα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (21,00 €) 
 
9ο Πολυκόπτης λαχανικών ισχύος 400W 
Συμπαγής κατασκευή, για επεξεργασία, γρήγορο τεμαχισμό και ανάμειξη, δυνατό μοτέρ 
ισχύος 400watt,πλαστικό μπολ υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας, κατασκευασμένο από 
πολυάνθρακα: το μπολ κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο πιάτων αλλά και για χρήση στο 
φούρνο μικροκυμάτων. Χωρητικότητα του μπολ 800ml. 
Περιλαμβάνεται δίσκος χτυπήματος για ασπράδια αυγών ή κρέμας. 
Τιμή/τεμάχιο: Τριάντα δύο Ευρώ και μηδέν Λεπτά (32,00 €) 
 
10ο Ραβδομπλέντερ ισχύος 700W 
Μπλέντερ χειρός με αποσπώμενη ράβδο για εύκολο και γρήγορο καθάρισμα. Διαφανές 
μπολ ανάμειξης με δοσομετρική κλίμακα. Ραβδομπλέντερ πολλαπλών χρήσεων για 
πολτοποίηση, ανάμειξη και ψιλό κόψιμο. Υψηλής ποιότητας κόπτης από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Αποσπώμενος αναμεικτήρας με μηχανισμό εύκολης εκτίναξης. Ισχυρό μοτέρ 500W 
Τιμή/τεμάχιο: Σαράντα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (40,00 €) 
 
11ο Μίξερ χειρός ισχύος 750W 
Mοτέρ ισχύος  750watt  , μακρύ καλώδιο για ελευθερία κινήσεων και εύκολο καθάρισμα στο 
πλυντήριο πιάτων 
Τιμή/τεμάχιο: Πενήντα οκτώ Ευρώ και μηδέν Λεπτά (58,00 €) 
 
 



12ο Σουρωτήρι  ζυμαρικών ανοξείδωτο 
Σουρωτήρι ΙΝΟΧ   Φ36εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Εννέα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (9,00 €)  
 
13ο Λαβίδες τροφίμων 
Λαβίδα Νο 36  ΙΝΟΧ 
Τιμή/τεμάχιο: Δύο Ευρώ και μηδέν Λεπτά (2,00 €)  
 
14ο Μπασίνες ανοξείδωτες διαμέτρου 30 εκατ. 
Μπολ Ανάμειξης Φ30εκ. ΙΝΟΧ 
Τιμή/τεμάχιο: Έξι Ευρώ και μηδέν Λεπτά (6,00 €)  
 
15ο Κουτάλες βαθιές σούπας (οικιακές ) ΙΝΟΧ 
Κουτάλα Σούπας Βαθιά ΙΝΟΧ 
Τιμή/τεμάχιο: Τρία Ευρώ και πενήντα Λεπτά (3,50 €)  
 
16ο Κουτάλες ρηχές (οικιακές) 
Κουτάλα Ραγού Ρηχή ΙΝΟΧ 
Τιμή/τεμάχιο: Δύο Ευρώ και μηδέν Λεπτά (2,00 €)  
 
17ο Ανοξείδωτο σκεύος  (για φρουτόκρεμα) 
Δοχείο ΙΝΟΧ GN 1/2-15cm 
Τιμή/τεμάχιο: Δεκαπέντε Ευρώ και μηδέν Λεπτά (15,00 €) 
 
18ο Καπάκι ΙΝΟΧ χωρίς σχισμή 
Καπάκι ΙΝΟΧ χωρίς σχισμή για GN 1/2-15cm 
Τιμή/τεμάχιο: Έξι Ευρώ και μηδέν Λεπτά (6,00 €) 
 
19ο Κατσαρόλα Φ20 με καπάκι, ανοξείδωτη 
Κατσαρόλα Φ20 με καπάκι, χωρητικότητα  3 λίτρα, κατάλληλη για όλες τις εστίες 
Τιμή/τεμάχιο: Είκοσι τέσσερα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (24,00 €) 
 
20ο Μπολάκια παγωτού, σαλάτας  κ.ο.κ. 
Μπολ μελαμίνης Φ13εκ. (σε χρώμα ) 
Τιμή/τεμάχιο: Ένα Ευρώ και πενήντα Λεπτά (1,50 €)  
 
21ο Μπολάκια παιδικά (για δημητριακά, φρούτα  κ.ο.κ.) Φ 15,5*5εκ. ύψος 
Μπολ μελαμίνης Φ 15,5*5εκ ύψος (σε χρώμα) 
Τιμή/τεμάχιο: Δύο Ευρώ και δέκα Λεπτά (2,10 €)  
 
22ο Πιάτα  βαθιά  σούπας Φ19,5 
Πιάτα μελαμίνης βαθιά Φ19,5 (σε χρώμα) 
Τιμή/τεμάχιο: Δύο Ευρώ και εβδομήντα Λεπτά (2,70 €)  
 
23ο Κουταλάκια γλυκού INOX 
Κουταλάκια γλυκού cr μήκος 13εκ. 
Τιμή/τεμάχιο: Μηδέν Ευρώ και σαράντα Λεπτά (0,40 €)  
 
24ο Κουτάλια φαγητού INOX 
Κουτάλια μήκος ως 20εκ., ανοξείδωτο 
Τιμή/τεμάχιο: Μηδέν Ευρώ και εξήντα Λεπτά (0,60 €)  



 
25ο Κύπελλο (γάλακτος ) 
Κύπελλο μελαμίνης για γάλα χωρητικότητας 300ml (σε χρώμα ) 
Τιμή/τεμάχιο: Δύο Ευρώ και ογδόντα Λεπτά (2,80 €)  
 
26ο Βουτυριέρα  με καπάκι INOX 
Ανοξείδωτη βουτυριέρα 
Τιμή/τεμάχιο: Πέντε Ευρώ και μηδέν Λεπτά (5,00 €) 
 
27ο Κανάτα σερβιρίσματος 1,5lt 
Κανάτα με καπάκι PF  (πολυκαρβουνικό) 1,5 lt 
Τιμή/τεμάχιο: Δώδεκα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (12,00 €)  
 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΧΑΛΙΩΝ 
 
 
1ο : Μοκέτες - χαλιά                                                                                                 
Μοκέτα θα είναι 100% P/A με βελούδινο πέλος, ανεξίτηλα χρώματα, υψηλής αντοχής, 

κατάλληλη για χώρο παιδικού σταθμού, θα έχει οικολογικό υπόστρωμα , θα είναι 
αντιστατική, υποαλλεργική  και ρελιασμένη. Θα  είναι σε παστέλ απόχρωση (βιολετί ή 
λαχανί ή γαλάζιο ή ροζ ή με παιδικά μοτίβα) και συνολικά τα τεμάχια θα είναι έως 45 τ.μ.  
Θα πρέπει να υπάρχει η δήλωση συμμόρφωσης και η τεκμηρίωση για την καταλληλόλητα 
του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών της υλικών, όπως 
περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.        
Τιμή/m² : Είκοσι ένα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (21,00 €)  
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
 
 
1ο : Κουρτίνες  
Κουρτίνες βουάλ 100% πολυεστέρας με τελείωμα βαρίδι χωρίς να χρειάζεται σιδέρωμα σε 
απόχρωση γαλάζιου, πορτοκαλί ή κίτρινο, λαχανί, μώβ, με τρέσα 6 εκ. Έτοιμες ραμμένες 
στις διαστάσεις που θα δοθούν.  
Τιμή/ m²  : Δεκαπέντε Ευρώ και μηδέν Λεπτά (15,00 €)  
 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ–ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
 

1ο : Ηλεκτρική επαγγελματική κουζίνα 
Ηλεκτρική επαγγελματική κουζίνα με 4 εστίες 30Χ30 cm. Να διαθέτει συρτάρι περισυλλογής 
υπολειμμάτων και σχάρα στη μέση του φούρνου. Έλεγχο θαλάμου από θερμοστάτες 300οC. 
Διάσταση φούρνου: 2Χ(13Χ54Χ68) cm. Διαστάσεις (ΥχΠχΒ): 86Χ80Χ86 cm. 
Τύπος σύνδεσης 3-φασική και συνολική Ισχύς: 17,6 kW.  

Τιμή/τεμάχιο: Χίλια οκτακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και μηδέν Λεπτά (1.814,00 €) 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ Η΄ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 
 

1ο : Φωτιστικά  

Φωτιστικό οροφής LED πλαφονιέρα, παιδικό σχέδιο (π.χ. ,ήλιος, συννεφάκι, 
χρωματιστοί κύκλοι κ.ά.), συνολικής ισχύος έως 75W. Στην συσκευασία 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να μπορεί να 
τοποθετηθεί το φωτιστικό. 
Τιμή/τεμάχιο: Εκατόν είκοσι  Ευρώ και μηδέν Λεπτά (130,00€)  

 

ΟΜΑΔΑ Θ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 
1ο : Παιχνίδια βρεφικά (διάφορα) 

Θα προμηθευτούμε παιδαγωγικά – εκπαιδευτικά παιχνίδια για την αγωγή δεξιοτήτων, 
λεπτής κινητικότητας-συντονισμού, αγωγής αισθήσεων-γλώσσας-λόγου-μνήμης. Παιχνίδια 
βρεφικού τμήματος για την βρεφανάπτυξη, παιχνίδια μουσικής γωνιάς, παζλ, σφηνώματα, 
κατασκευές, παιχνίδια αυλής. 

 Όλα τα παιχνίδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και 
πρότυπα . Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται στα ξύλινα παιχνίδια,  θα 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα παιχνίδια θα έχουν 
στρογγυλεμένες άκρες.                                                                                                       
Αυτά που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ή αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας- 
αντοχής και ποιότητας, θα είναι από υλικά μη τοξικά, με έντονα χρώματα, στρογγυλεμένες 
γωνίες και θα πλένονται με σφουγγάρι. Τα παιχνίδια εξωτερικού χώρου ή άμμου θα είναι 
εύκαμπτα και άθραυστα.  
Τα μαλακά βρεφικά παιχνίδια θα είναι από υφάσματα με έντονα, ανεξίτηλα, μη τοξικά 
χρώματα, μαλακά στην υφή που πλένονται στο πλυντήριο ή το χέρι.     
Τιμή/κατ’ αποκοπή : Χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και πενήντα Λεπτά 
(1.389,50 €)   

 

ΟΜΑΔΑ Ι : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ 

 

1ο Βιβλία 

Τα βιβλία θα έχουν στόχο να μυήσουν τα παιδιά στις έννοιες του χώρου, του ρυθμού, του 
συγχρονισμού, της σωστής άρθρωσης, του αυτοσχεδιασμού. Θα καλλιεργήσουν  την 
δημιουργικότητα, θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση, θα οξύνουν την αντίληψη, θα 
αναπτύξουν την ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης, θα στείλουν μηνύματα 
συμπεριφοράς, ηθικών αξιών, οικολογίας, ρατσισμού.  

Τα βιβλία βρεφικής ηλικίας θα μπορούν να έχουν και σκληρό εξώφυλλο, με εσωτερικά 
φύλλα από σκληρό χαρτόνι, πλούσια εικονογράφηση με έντονα χρώματα. Θα συνοδεύονται 
κάποια και με cd ή ενσωματωμένους στο βιβλίο ήχους. Μπορούν να είναι και τρισδιάστατα. 

Το χαρτί εσωτερικών σελίδων θα είναι τύπου velvet 110-150 gr ή γραφής 80-120 gr 

Η βιβλιοδεσία θα είναι διαφόρων τύπων : Καρφίτσα ή κάλυμμα ή κολλητό 



Το εξώφυλλο μπορεί να είναι πάνινο, μαλακό συνήθως 250-300 γρ. ή και σκληρό που 
αντιστοιχεί στη βιβλιοδεσία με κάλυμμα. 

Η ποιότητα των φύλλων τους και τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι μη τοξική.   

Τιμή/κατ’ αποκοπή: Τριακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και εξήντα έξι Λεπτά (513,38 €)  

 

 

Καλαμπάκι 05-10-2021 
 
 
 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
      Μολά Θεοδώρα                   Τούρνα Ευανθία                     Γουδεσίδου Πασχαλία 
                                                           
          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : 
  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

1. Αλλαξιέρα βρεφών με 
σκάλα σε φυσικό χρώμα 
διαστάσεων 
100Χ70Χ102 . 
Περιλαμβάνει 16 
πλαστικά συρτάρια για 
τα ατομικά αντικείμενα Τεμ. 

1 794,00 794,00 

2. Κρεβάτι βρεφικό σε 
φυσικό χρώμα με ρόδες 
και πλαϊνό κάγκελο που 
ανεβοκατεβαίνει, 
διαστάσεων 134Χ68Χ95 
εκ. 

Τεμ. 

6 219,00 1314,00 

3. Στρώμα ορθοπεδικό  για 
κρεβάτι βρεφικό, με 
αδιάβροχη επένδυση 
στη μία πλευρά, 
διαστάσεων 129Χ60Χ13 

Τεμ. 

6 56,00 336,00 

4. Συρταριέρα με 16 
πλαστικά συρτάρια 
διαστάσεων 101Χ49Χ98 
εκ.  

Τεμ. 

1 369,00 369,00 

5. Συρταριέρα 15 θέσεων 
με ράφια 105Χ40Χ71 εκ. 

Τεμ. 

1 525,00 525,00 

6.  Διακριτικά σήματα 
«Ζωάκια» διάστασης 
3,7Χ3,7 εκ.  Συσ 

1 9,90 9,90 

7. Ραφιέρα με ντουλάπι 
στενή χρωματιστή 
51Χ41Χ190 εκ  

Τεμ. 

1 347,00 347,00 

8. Ραφιέρα χαμηλή 
100Χ41Χ86 

Τεμ. 

1 300,00 300,00 

9. Σαλονάκι από αφρώδες 
υλικό, ενδεδυμένο με 
δερματίνη ,ίσια πλάτη 
60Χ60Χ24 εκ. 

Τεμ. 

3 112,00 336,00 

10. Σαλονάκι από αφρώδες 
υλικό, ενδεδυμένο με 
δερματίνη , γωνιακή 
πλάτη 60Χ60Χ24 εκ. 

Τεμ. 2 144,00 288,00 



11. Συρταριέρα με πέντε 
συρτάρια σε χρώμα 
δρυς-ροζ   Τεμ. 

1 120,00 120,00 

12. Κάθισμα εργασίας  Τεμ. 1 92,00 92,00 

13. Καρεκλάκι bebe 
χρωματιστό (μωβ) Τεμ.  

4 44,00 176,00 

ΣΥΝΟΛΟ  5.006,90 

ΦΠΑ 24% 1.201,65 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.208,55 

 

ΟΜΑΔΑ B : 
 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. Πίνακας φελλού 120Χ90 

Τεμ. 

1 30,00 30,00 

2. Ριλάξ 51,5Χ65Χ67  

Τεμ. 

5 76,00 380,00 

3. Βρεφικό κάθισμα 
φαγητού  Για ηλικία 6-36 
μηνών Τεμ. 

4 89,00 356,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 766,00 

ΦΠΑ 24% 183,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 949,84 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Γ : 

 
Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-

τητα 
Τιμή 

μονάδος 
Σύνολο 

Δαπάνης 

1. Σεντόνι με λάστιχο 130Χ60 Τεμ. 10 7,50  75,00  

2. Κουβέρτα ισπανική  140Χ110 Τεμ. 10 19,90  199,00  

3. Κουβέρτα πικέ 140Χ110 Τεμ. 10 10,00  100,00  

4. Κουβέρτα φλις 100Χ150 Τεμ. 10 13,00  130,00  

5. Μαξιλάρι ύπνου 50 Χ30 Τεμ. 10 9,00  90,00  

6. Σεντόνι με μαξιλαροθήκη σετ 
160Χ120   

Τεμ. 20 17  340,00  

7. Πετσέτες 30Χ50 Τεμ. 30 2,50  75,00  

8. Προστατευτικό κάλυμμα 
κρεβατιού 13Χ160 

Τεμ.  10 8,50 85,00 

9. Σαλιάρα  Τεμ  50 3,00 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.244,00 

ΦΠΑ 24% 298,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.542,56 € 



 
ΟΜΑΔΑ Δ : 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-

τητα 

Τιμή 

μονάδος 

Σύνολο 

Δαπάνης 

1 Δίσκος κοπής (ψωμιού)  
30Χ40Χ1εκ. 

Τεμ. 1 7,50 7,50 

2 Δίσκος κοπής (Λαχανικών )  
30Χ40Χ1εκ. 

Τεμ. 1 7,50 7,50 

3 Μαχαίρι γενικής χρήσης 
επαγγελματικό INOX 

Τεμ. 2 12,50 25,00 

4 Μαχαίρι λαχανικών  INOX Τεμ. 1 16,00 16,00 

5 Μαχαίρι ψωμιού INOX Τεμ. 1 10,00 10,00 

6 Ψαλίδι πουλερικών 
/τροφίμων  INOX 

Τεμ. 1 14,00 14,00 

7 Ταψί  ανοξείδωτο ορθογώνιο 
37Χ28Χ7 εκ. 

Τεμ. 1 17,00 17,00 

8 Ταψί  ανοξείδωτο ορθογώνιο 
42Χ31Χ7,5 εκ. 

Τεμ. 1 21,00 21,00 

9 Πολυκόπτης λαχανικών 
ισχύος 400W 

Τεμ. 1 32,00 32,00 

10 Ραβδομπλέντερ ισχύος 700 
W 

Τεμ. 1 40,00 40,00 

11 Μίξερ χειρός ισχύος 750 W Τεμ. 1 58,00 58,00 

12 Σουρωτήρι  ζυμαρικών 
ανοξείδωτο 

Τεμ. 2 9,00 18,00 

13 Λαβίδες τροφίμων Τεμ. 2 2,00 4,00 

14 Μπασίνες ανοξείδωτες 
διαμέτρου 30 εκατ. 

Τεμ. 2 6,00 12,00 

15 Κουτάλες βαθιές σούπας 
(οικιακές ) ΙΝΟΧ 

Τεμ. 2 3,50 7,00 

16 Κουτάλες ρηχές (οικιακές) Τεμ. 2 2,00 4,00 

17 Ανοξείδωτο σκεύος  (για 
φρουτόκρεμα) 15 cm 

Τεμ. 1 15,00 15,00 

18 Καπάκι ΙΝΟΧ χωρίς σχισμή 
15 cm 

Τεμ. 1 6,00 6,00 

19 Κατσαρόλα Φ20 με καπάκι, 
ανοξείδωτη  

Τεμ. 1 24,00 24,00 

20 Μπολάκια Φ 13εκ. παγωτού, 
σαλάτας  κ.ο.κ. 

Τεμ. 30 1,50 45,00 

21 Μπολάκια παιδικά (για 
δημητριακά, φρούτα  κ.ο.κ.) 
Φ 15,5*5εκ. ύψος 

Τεμ. 30 2,10 63,00 

22 Πιάτα  βαθιά  σούπας Φ19,5 Τεμ. 30 2,70 81,00 



23 Κουταλάκια γλυκού INOX Τεμ. 24 0,40 9,60 

24 Κουτάλια φαγητού INOX Τεμ. 24 0,60 14,40 

25 Κύπελλο γάλακτος 300 ml Τεμ. 24 2,80 67,20 

26 Βουτυριέρα  με καπάκι INOX Τεμ. 1 5,00 5,00 

27 Κανάτα σερβιρίσματος 1,5lt Τεμ. 2 12,00 24,00 

28 Αχνιέρα με καπάκι – σίτα 
INOX 

Τεμ. 1 4,00 4,00 

29 Πιρούνια φαγητού INOX Τεμ. 12 0,70 8,40 

30 Ποτήρια νερού γυάλινα 365 
ml 

Τεμ. 12 0,70 8,40 

ΣΥΝΟΛΟ 668,00 

ΦΠΑ 24% 160,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 828,32 

 

ΟΜΑΔΑ Ε : 
  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

1. Μοκέτα – χαλιά 

μ² 

45 21,00 945,00 

ΣΥΝΟΛΟ 945,00 

ΦΠΑ 24% 226,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.171,80 € 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : 
  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

1. Κουρτίνες  m²  58 15,00 870,00 

ΣΥΝΟΛΟ 870,00 

ΦΠΑ 24% 208,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.078,80 € 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ Ζ : 
  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

13. Ηλεκτρική επαγγελματική 
κουζίνα Τεμ. 

1 1.814,00 1.814,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.814,00 

ΦΠΑ 24% 435,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.249,36 

 

ΟΜΑΔΑ Η :  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

1. Φωτιστικά  

Τεμ. 

8 100,81 806,48 

ΣΥΝΟΛΟ  806,48 

ΦΠΑ 24% 193,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.000,04 

 

ΟΜΑΔΑ Θ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

1 Γωνία Λιβαδάκι με 
δραστηριότητες , με 2 τεμάχια 
140Χ118 εκ. ύψος να 
τοποθετούνται σε ευθεία ή σε 
γωνία τοίχου 

τμχ 1 394,00 394,00 

2 ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
mobile με μελωδιες και φώτα 
και τηλεχειριστήριο 

τμχ 3 52,50 157,50 

3 Τραπεζάκι bebe  με 
δραστηριότητες με μελωδίες 
και φώτα  (47Χ47Χ49 εκ. ) 

τμχ 1 49,90 49,90 

4 Περπατήστρα σφηνώματα 
bebe με μελωδία και 
φώς(50Χ43Χ47εκ.) 

τμχ 1 41,90 41,90 

5 Σπιτάκι Δραστηριοτήτων (για 
ποικιλία βρεφικών  
παιχνιδιών και 
δραστηριοτήτων  με στόχο 
την ενίσχυση γνωστικών  και 
κινητικών δεξιοτήτων ) πόρτα 
με μουσικό πιανάκι, 
περιστρεφόμενο τηλεσκόπιο 
,γραμματοκιβώτιο με παιχνίδι 

τμχ 1 81,00 81,00 



σχημάτων , παραθυρόφυλλα 
που ανοιγοκλείνουν 
,εκπαιδευτικό τηλέφωνο 

6 Racecar bebe Πλαστικό με 2 
οχήματα (23εκ. 

τμχ 1 16,90 16,90 

7 Καρουζελ Animal  spinihg 
πλαστικό (13Χ18εκ. ) με ήχο 

τμχ 1 21,90 21,90 

8 Χελωνίτσα Γεωμετρικά 
Σχήματα 

τμχ 1 11,90 11,90 

9 Ελεφαντίνα σφηνώματα τμχ 1 21,00 21,00 

10 Παιχνίδι Toboggan ball 
πλαστικό (25χ34) 

τμχ 1 19,90 19,90 

11 Καμηλοπάρδαλη Roly Poly 
πλαστική (20 εκ. ) 

τμχ 1 21,900 21,900 

12 Πυραμίδα bebe ριγέ πουά 11 
τμχ (73εκ.) 

τμχ 1 11,90 11,90 

13 Pianito bebe με ήχους και 
φώς 14 εκατοστά 

τμχ 2 8,50 17,00 

14 Μουσικό ταμ ταμ τμχ 1 19,90 19,90 

15 Κύβος bebe δραστηριότητες 
πλαστικός (6 τμχ) 

τμχ 1 18,80 18,80 

16 Roller derby Ξύλινο ,διπλής 
όψηςμε ξύλινες μπάλες 
(42X10X33εκ.) 

τμχ 1 59,50 59,50 

17 Μωράκι κούκλα 20εκ τμχ 4 6,20 24,80 

18 Σετ μπάνιου κούκλας μηκοσ 
41 εκ. 

τμχ 1 8,90 8,90 

19 Θεατρόκουκλες Χάνσελ και 
Γκρετελ (σετ έξι τμχ) 

τμχ 1 18,00 18,00 

20 Θεατρόκουκλες σετ τα τρία 
γουρουνάκια & η 
κοκκινοσκουφίτσα (σετ 8 τμχ 
) 

τμχ 1 24,50 24,50 

21 Γαντόκουκλες επαγγέλματα  
(σετ 8 τμχ) 

τμχ 1 25,50 25,50 

22 Καθρέπτης Ασφαλείας με 
ξύλινο πλαίσιο (70Χ120 εκ ) 

τμχ 1 154,00 154,00 

23 Χαλάκι πόλη ultra soft (από 
μαλακό υλικό εύκολα 
καθοριζόμενο Με 
αντιολισθητικές βούλες 

τμχ 2 43,00 86,00 

24 Κουβάς με 30 μίνι οχήματα 
έως 12 εκ. 

τμχ 1 35,90 35,90 

25 Ρολόι τοίχου lilli (30εκ.) και 
ρολόι τοίχου φάρμα (30εκ) 

τμχ 2 23,50 47,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.389,50 

ΦΠΑ 24%  333,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.722,98 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ Ι: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ Ποσότ
ητα 

/τεμ. 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 
Δαπάνης 

1 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Εκδότης ΚΑΨΑΣΚΗ 

1 14,34 14,34 

2 Βιβλίο με τραγούδια Παιδικά και 

σχολικά τραγούδια ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΕ 6 

CD - Εκδόσεις Μελωδία  

1 30,18 30,18 

3 ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΖΩΑ 
ΣΤΗ ΦΥΣΗ  Εκδόσεις Σαββάλα   

1 4,90 4,90 

4 Παιδικό READER: Οι μύθοι του 
Αισώπου Εκδόσεις Σαββάλα   

1 13,20 13,20 

5 Taf Toys Tummy-Time Book T-
12395 

1 20,75 20,75 

6 Ιστορίες για παιδιά ενός έτους  

Εκδόσεις Ψυχογιός 

1 4,71 4,71 

7 Fisher Price - Ανακαλύπτω τα 
χρώματα Εκδότης: Χάρτινη Πόλη, 

1 4,43 4,43 

8 Fisher Price - Εγώ είμαι μικρό …. 
Εσύ ; 

Εκδότης: Χάρτινη Πόλη 

1 5,18 5,18 

9 Τι είναι αυτός ο ήχος, Σποτ; 
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ 

1 10,37 10,37 

10 Τα πέντε παπάκια 

 Εκδότης: Μεταίχμιο 

1 7,55 7,55 

11 O Κόσμος μου  

Εκδόσεις SYSAETA 

1 8,49 8,49 

12 Αγκάλιασε με  σκυλάκι  - Εκδόσεις  
SUSAETA 

1 6,79 6,79 

13 Κούκου τα ζωάκια της φάρμας  

Εκδόσεις Ψυχογιός  

1 5,19 5,19 

14 Κούκου τα κατοικίδια ζωάκια - 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

1 6,60 6,60 

15 Πάμε σχολείο - Εκδόσεις Μεταίχμιο  1 6,60 6,60 

16 Στο λεωφορείο - Εκδόσεις Μεταίχμιο 1 5,85 5,85 

17 Τικ και Τέλα  ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ – 
Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 5,60 5,60 

18 Τικ και Τέλα ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΠΑΤΙΝΙ – 
Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 5,60 5,60 

19 Τικ και Τέλα Η ΛΙΜΝΟΥΛΑ – 
Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 5,60 5,60 

20 Τικ και Τέλα Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΦΙΛΟΣ – Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 5,60 5,60 



21 Τικ και Τέλα ΤΟ ΗΣΥΧΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 
– Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 9,25 9,25 

22 Τικ και Τέλα Ο ΒΑΤΡΑΧΑΚΟΣ – 
Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 5,60 5,60 

23 Τικ και Τέλα ΤΟ ΧΙΟΝΙ – Εκδόσεις 
 Ίκαρος 

1 5,60 5,60 

24 Τικ και Τέλα ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ – 
Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 9,25 9,25 

25 Πίκο και Λόλα  Στον γιατρό – 
Εκδόσεις  Μεταίχμιο 

1 5,00 5,00 

26 Πίκο και Λόλα  Τα γενέθλια – 
Εκδόσεις  Μεταίχμιο 

1 5,00 5,00 

27 Πίκο και Λόλα  Συγνώμη, Λόλα – 
Εκδόσεις  Μεταίχμιο 

1 5,38 5,38 

28 Πίκο και Λόλα  Το σχολείο – 
Εκδόσεις  Μεταίχμιο 

1 7,45 7,45 

29 Πίκο και Λόλα  Τα όνειρα – Εκδόσεις  
Μεταίχμιο 

1 5,00 5,00 

30 Πίκο και Λόλα  Οι  πρώτες μου λέξεις 
με τον Πίκο και τη Λόλα – Εκδόσεις  
Μεταίχμιο 

1 4,43 4,43 

31 Πίκο και Λόλα  Να προσέχεις – 
Εκδόσεις  Μεταίχμιο 

1 7,45 7,45 

32 Πίκο και Λόλα  Η εκδρομή – 
Εκδόσεις  Μεταίχμιο 

1 5,85 5,85 

33 
Οι πρώτες μου λέξεις  Εκδόσεις 

SUSAETA 

1 9,24 9,24 

34 Κλασικά παραμύθια με ήχους Η 
Κοκκινοσκουφίτσα  - Εκδόσεις 
Ψυχογιός 

1 7,73 7,73 

35 
ΗΧΟ ΒΙΒΛΙΟ Τα τρία γουρουνάκια - 

Εκδόσεις: Susaeta 

1 8,49 8,49 

36 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  Οι 
μουσικές του κόσμου - Εκδόσεις 
Πατάκη 

1 8,30 8,30 

37 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου Τα 
μουσικά όργανα - Εκδόσεις Πατάκη 

1 6,08 6,08 

38 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου Η 
θάλασσα - Εκδόσεις Πατάκη 

1 7,07 7,07 

39 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  Η 
φύση - Εκδόσεις Πατάκη 

1 8,30 8,30 

40 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  
Ροκ εν ρολ μωρό μου!- Εκδόσεις 
Πατάκη 

1 8,30 8,30 

41 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου 
Νανουρίσματα τζαζ - Εκδόσεις 
Πατάκη 

1 7,07 7,07 

42 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  
Κλασική μουσική - Εκδόσεις Πατάκη 

1 7,07 7,07 

43 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  1 6,13 6,13 



  Μουσικές του τσίρκου - Εκδόσεις 
Πατάκη 

44 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  Το 
καρναβάλι των ζώων - Εκδόσεις 
Πατάκη 

1 7,07 7,07 

45 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  
Στην εξοχή - Εκδόσεις Πατάκη 

1 8,30 8,30 

46 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου  
Ανακαλύπτω τα μουσικά όργανα - 
Εκδόσεις Πατάκη 

1 9,43 9,43 

47 Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου   
Χορεύουμε  - Εκδόσεις Πατάκη 

1 7,07 7,07 

48  Άγγιξε τα χρώματα (σειρά: Μαύρο 
και άσπρο, Πορτοκαλί, Κίτρινο,  
Πράσινο, Μπλε, Κόκκινο) - Εκδόσεις  
Διόπτρα 

6 3,63 21,78 

49 Που είναι ο κύριος Λιοντάρης;  
Εκδόσεις  Ίκαρος 

1 5,19 5,19 

50 Ιστορίες σε στιχάκια  Εκδόσεις 
Πατάκη, 

1 6,08 6,08 

51 Η πρώτη μου μουσική αγκαλιά  
Εκδόσεις  Σαββάλας 

1 13,20 13,20 

52 ”Καληνύχτα μωράκι” - Εκδόσεις 
Susaeta 

1 5,19 5,19 

53 ”Τρία γουρουνάκια” Ηχογράφησε και 
άκουσε -Εκδόσεις Ψυχογιός, 

1 8,78 8,78 

54 Βρες με στη θάλασσα: Εκδόσεις 
Ψυχογιός, 

1 9,34 9,34 

55 Πού είναι η κυρία 
Πασχαλίτσα;: Εκδόσεις Ίκαρος 

1 7,07 7,07 

56 Η Μπου Μπούκι έχασε τον αρκούδι 
της: Εκδόσεις Ίκαρος   

1 4,72 4,72 

57 Το Χαμένο Δώρο: Εκδόσεις 
Ψυχογιός 

1 7,55 7,55 

58 Στο λούνα παρκ: Εκδόσεις Μεταίχμιο 1 5,66 5,66 

59 Γλυκό Ξύπνημα: Εκδόσεις Μεταίχμιο 1 6,60 6,60 

60 Ώρα για παιχνίδι: Εκδόσεις Ψυχογιός 1 5,19 5,19 

61 Απαλά ζωάκια: Εκδόσεις Πατάκη 1 6,13 6,13 

62 Μπιρμπιλοματάκια  ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
14093, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

1 3,40 3,40 

Σύνολο  484,32 

ΦΠΑ 6%   29,06 

Γενικό σύνολο 513,38 



Α/Α ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Σύνολο ΦΠΑ 
6% 

ΦΠΑ 
24% 

Γενικό 
Σύνολο 

1. ΟΜΑΔΑ Α 5.006,90   1201,65 6.208,55 

2. ΟΜΑΔΑ Β 766,00   183,84 949,84 

3. ΟΜΑΔΑ Γ 1.244,00   298,56 1.542,56 

4. ΟΜΑΔΑ Δ 668,00   160,32 828,32 

5. ΟΜΑΔΑ Ε  945,00   226,80 1.171,80 

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ  870,00   208,80 1.078,80 

7. ΟΜΑΔΑ Ζ  1.814,00   435,36 2.249,36 

8. ΟΜΑΔΑ Η  806,48   193,55 1.000,04 

9. ΟΜΑΔΑ Θ 1.389,50   333,48 1.722,98 

10. ΟΜΑΔΑ Ι 484,32 29,06   513,38 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.994,20 29,06 3242,36 17.265,63 

 
 

Καλαμπάκι 05-10-2021 
 

 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
      Μολά Θεοδώρα                         Τούρνα Ευανθία               Γουδεσίδου Πασχαλία 
                                                           
 

 


