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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Λέσβου» που αφορά στις πράξεις 
με τίτλο: 

Πράξη 1: «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Λέσβου» με κωδικό ΟΠΣ 
5003599 και το υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου 
Λέσβου» και πράξη 2: «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ 
5003375 και το υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Β.Ν.Σ. Μυτιλήνης»,  

προϋπολογισμού του Δήμου 220.804,28 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικού ποσού 258.341,01 με ΦΠΑ 17%. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Τ.Κ. 81100 

Πόλη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81100 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ (GR) 

Κωδικός ΝUTS2 GR411 

Τηλέφωνο +30 2251350516/2251350565   

Φαξ +30 2251350510 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 www.mytilene.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ο Δήμος Λέσβου (ΟΤΑ,) και ανήκει στον Υποτομέα ΟΤΑ της Γενικής 
Κυβέρνησης.  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   

mailto:promithies@mytilene.gr


 

 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου 
www.mytilene.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης10 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, Κωδ. ΣΑ ΕΠ 
0881 και κωδικούς πράξης ΣΑ είναι 2017ΕΠ08810007 και 2017ΕΠ08810008 αντίστοιχα . Η δαπάνη για την 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
10

 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

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


 

 

εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 60.7341.0002 και 64.7341.0004 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2017  του Φορέα 11  

Η σύμβαση αφορά τα  

 Υποέργο 1: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» 

της Πράξης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5003599, 

 το υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού 1ου BΝΣ Μυτιλήνης» της Πράξης: «Αναβάθμιση 1ου 

Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης», με Κωδικό ΟΠΣ 5003375,  

που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση τις αποφάσεις 
ένταξης με αρ. πρωτ. Οικ. 603 – 20.3.2017 & οικ.595 – 20.3.2017 της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και 
έχουν λάβει κωδικούς MIS 5003599 και 5003375, αντίστοιχα 12. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών εξοπλισμού των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών του Δήμου Λέσβου που υπάγονται στις εξής ομάδες :  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΣΗ, ΕΙΔΗ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39161000-8, 39000000-2, 39221000-7, 39221000-8, 32320000-2, 32000000-3, 
37535200-9, 39143110-0, 39143200-8, 39514000-8 . 

Οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά 

για το σύνολο των ζητούμενων Ειδών, της Ομάδας Ειδών που τους ενδιαφέρει. Κάθε προμηθευτής 

δύναται να υποβάλει προσφορά για μια ή και περισσότερες ή και όλες τις Ομάδες Ειδών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 

12
 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  



 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 258.341,01 € € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
17% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 220.804,28   €   ΦΠΑ : 37.536,73 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (-4-) μήνες . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και Β :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  που συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, στο 

σύνολο των ζητούμενων Ειδών, ανά Ομάδα Ειδών  βάσει μόνο της 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 ιδίως13: 

τη παρούσα διακήρυξη,  

την  Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με Αριθμό C (2014) 10164/18.14.2014 που αφορά την έγκριση του Ε. 
Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»,  

του νόμου 4314/2014 για την «διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 

την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί 
Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

του με ΑΠ. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13.11.2015 εγγράφου της ΕΥΘΥ με θέμα την περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 



 

 

την από 22.6.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με την οποία 
εγκρίθηκε η μεθοδολογία, τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 
εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες 
κατ' έτος στόχοι, 

την από 01.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για την έγκριση 
μέσω γραπτής διαδικασίας της τροποποίησης του εγγράφου Εξειδίκευσης, 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 3087/23.09.2016 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_9a_18,  

το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ006089579 και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 17REQ00608906, 

την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών Δήμου Λέσβου» και Κωδικό ΟΠΣ 5003599, 

την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Μυτιλήνης» και Κωδικό ΟΠΣ  5003375,  

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε και ισχύει , 

του Ν. 4472/2017 (Α’74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και ….. λοιπές διατάξεις», 

της με αρ. 57654 /22.05.2017 (Β' 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

του ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “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 
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 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  



 

 

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»,  

[Μέχρι τις 26/06/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)»15,  , 

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»,16 

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”, 
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 Έως την 31.03.2017 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω των ορίων 
παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, των παρ. 7,8 και 11 του 
άρθρου  379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016.  

 Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά σε δημόσια 
σύμβαση προμηθειών άνω των ορίων 

16
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 



 

 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)17  

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών18 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 19,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”20 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»21, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

18
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 

19
 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 

2021  
20

 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των 
προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 

21
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 



 

 

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” που  από 01/01/2017 τίθεται σε 
ισχύ, 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »22 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),23 

τις αριθμ. 812 και 756 ΑΑΥ που αφορούν αντίστοιχα στους Κ.Α. 60.7341.0002 και 64.7341.0004, 

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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27η/11/2017 και ώρα 15.0024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22

 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 
4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 

23
 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές 
διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75  

24
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 



 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος, την 1η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης25  

Προκήρυξη26 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/10/2017 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 27 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 28.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήται και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.29 :  
http://www.promitheus.gov.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 30 31 32, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  στις εφημερίδες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

25
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 

26
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

27
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

28
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της 

παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
29

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
30

 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

31
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

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


 

 

 Γενική Δημοπρασιών 

 Ο λόγος 

 Τα νέα της Λέσβου 

 Πολιτικά 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) έως τις 25/10/2017. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   www.mytilene.gr 33.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο  θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46 του 
Ν.3801/09. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

33
 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

34
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/


 

 

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. 

 



 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης35  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. πρωτ. 66166/24-10-17 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα36 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]37 . 

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

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της . 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

36
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
37

 Για συμβάσεις άνω των ορίων 



 

 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος38. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο39. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

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 έξι (6) 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 ή των αλλαγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

39
 Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

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


 

 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών40. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές 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.41 

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).42 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
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 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και 
στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου 

41
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

42
 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 



 

 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα43. 

2.1.5 Εγγυήσεις44 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
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 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
44

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  



 

 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.45 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή46 για την υποβολή προσφοράς47.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

46
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

47
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 



 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής49 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής50, που 
ανέρχεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας άνευ το ΦΠΑ, ήτοι στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και εννέα λεπτών (4.416,09  ευρώ) 51.  

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

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
49

 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
50

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

51
 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   



 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού52  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους53 :  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
53

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  



 

 

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). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων 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 τους54.  

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(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 λειτουργίας55,  

(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 
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

55
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  



 

 

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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων 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 . 

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



 

 

[Κριτήρια Επιλογής]56  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας57  

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 . 
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 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

57
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 



 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια58  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, θα πρέπει το σύνολο του μέσου κύκλου εργασιών των συμμετεχόντων κατά την τελευταία 
τριετία ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διευκρινίζεται ότι το 1/3 της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, συνιστά 
προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 



 

 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα59  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται60 : 

να δηλώνουν : 

 α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
και αφορούν αντίστοιχο / ανάλογο εξοπλισμό 61 

τα οποία συνιστούν προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογούνται ή ποσοτικοποιούνται 
σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

60
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

61
 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία   



 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης62  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και 
να τηρούν τα πρότυπα  διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
κ.τ.λ.), τα οποία πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 
14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής.63 

Αυτά  συνιστούν προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογούνται ή ποσοτικοποιούνται σε 
οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 

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 
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 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

63
 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  



 

 

δεσμών τους με αυτούς64. 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.  

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, και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Η, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ65 καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 166  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα67 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

65
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

66
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
67

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf


 

 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201668. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. 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 2.2.4- 2.2.7)69. 

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 2.2.3.370. 

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

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 ισχύουν71. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά72: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
69

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
70

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

71
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

72
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 



 

 

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. 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 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας . 

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 που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 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 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   



 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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.73 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική 

και οικονομική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή Αντίγραφο του 

ισολογισμού της επιχείρησης ή αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα υπογράφεται 

ψηφιακά από τον προσφέροντα, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 



 

 

προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση συμμετεχόντων που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών 

διάστημα θα παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου 

έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα 

υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών περί του 

μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.  

Το σύνολο του μέσου κύκλου εργασιών των συμμετεχόντων κατά την τελευταία τριετία ή για όσο διάστημα 

δραστηριοποιείται ο υποψήφιος θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Διευκρινίζεται ότι το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για όσο 

διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν 

βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.74 . 

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο.75 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

υπεύθυνη δήλωση με  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά, 

τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των (υπό)κατασκευαστών του, 

προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.τ.λ.), αυτά 

πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 14001). Τα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

75
 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 



 

 

πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους 

προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και μάλιστα, 

μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να 
προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να 
επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν 
είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία 
να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της 
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 7677 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 
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 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

77
 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 



 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους78 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.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. 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.79 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης80  

Κριτήριο ανάθεσης81 της Σύμβασης82 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής83 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
79

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

80
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 



 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα ειδών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
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 αυτής84. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 85 86. 
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 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του 

άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
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 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 



 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της87. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα88, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
88

 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 



 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  Επιπλέον επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα παραρτήματα ΣΤ και Ζ. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 



 

 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας89. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν90: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Η).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένο για την ομάδα/ομάδες υλικών 
για την οποία/τις οποίες θα δώσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ προσκομίζεται σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι” του 
Παραρτήματος  Β’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 
τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια 
αγαθού, σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης και το  υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’. 
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 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 



 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν91. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ζ’ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  της διακήρυξης:  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
ειδών, βάσει της/των  τιμής/ών αναφοράς 92 της μελέτης. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς  για τις αντίστοιχες προς παροχή προμήθειες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ζ’ που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Για τη σύγκριση τιμών θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τελική τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ανά 

Ομάδα Ειδών, χωρίς  ΦΠΑ. 

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 σύμβασης93. 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
92

 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού. 

93
 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 



 

 

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται . 
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 αρχή94 στο Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α’ .της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών95   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

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. 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
95

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 



 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών96 

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 φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,97  

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 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
97

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 



 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών98 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 1η Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών και ώρα 11.00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  



 

 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή 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 οργάνου99.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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 ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή100 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.  
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 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 

100
 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του 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 προσφορές101.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ102.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης103 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 104 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
102

 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 
103

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
104

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 
του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός 
του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 



 

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης  

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 του105.  
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 



 

 

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 την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Ποσοστό 15%.106 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%.107 στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο . 

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 έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 



 

 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω 

των ορίων] 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής108 η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
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 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 



 

 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης109. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά110 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών111 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
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 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
110

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

111
  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 



 

 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής112. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ113. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά114. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 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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  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
113

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

114
  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 



 

 

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.  

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 . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ε της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 115 

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά , 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.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  



 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.116. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 



 

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

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 117 118 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης119  

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  
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
118

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της 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. 

 

 



 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

α) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε παραλαβή 

τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται τμηματικά μετά την υποβολή των τιμολογίων και αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή  

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 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 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. 4412/2016120 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 



 

 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος121  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 την παράγραφο 6.2 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, 

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 πρόστιμο122 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 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
122

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 



 

 

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 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων123   

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), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 



 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος δεν θα 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της 
ημερομηνίας  υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό 
διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, 
δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του 
προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. 

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.4412/16124  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 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 αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  



 

 

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. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των ειδών στον 
τόπο προορισμού του παραρτήματος Γ' της παρούσης διακήρυξης. 

 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.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 



 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) 

O Δήμος Λέσβου είναι Δικαιούχος των Πράξεων: 

 «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου»  

 «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης» 

και υλοποιεί τα Υποέργα:  

 «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» 

 «Προμήθεια Εξοπλισμού 1ου ΒΝΣ Μυτιλήνης» 

 

 

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(άνευ Φ.Π.Α.) 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 

Τεμ. 3 10.256,40 € 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 6 14.615,40 € 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 11 803,00 € 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 9 2.313,00 € 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 17 952,00 € 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 15 1.125,00 € 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 17 510,00 € 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 14 8.820,00 € 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 8 1.520,00 € 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τεμ. 11 8.932,00 € 



 

 

CPV: 32331300-5 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 7 210,00 € 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 10 1.420,00 € 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 8 7.184,00 € 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 6 1.542,00 € 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ. 1 56,00 € 

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ. 2 274,00 € 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ. 2 308,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 60.840,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕ ΦΠΑ 71.183,74 € 

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 

Σετ 312 4.617,60 € 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 212 2.014,00 € 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 125 1.800,00 € 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 346 865,00 € 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 104 7.176,00 € 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 295 1.032,50 € 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 214 2.033,00 € 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 
– ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 275 687,50 € 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Τεμ. 120 300,00 € 



 

 

ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 20.525,60 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΜΕ ΦΠΑ 24.014,95 € 

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 11 2.189,00 € 

ΒΑΓ. 
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 

Τεμ. 10 3.100,00 € 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 10 1.090,00 € 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 10 1.990,00 € 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 11 902,00 € 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 12 4.068,00 € 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 

Σετ. 23 2.024,00 € 

ΣΤΡΩΜΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 59 2.891,00 € 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ. 1 342,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 18.596,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ ΜΕ ΦΠΑ 21.757,32 € 

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 13 3.367,00 € 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 12 8.628,00 € 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 11 3.619,00 € 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 

Τεμ. 9 7.632,00 € 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Τεμ. 32 1.440,00 € 



 

 

CPV : 37527200-0 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ 
ΤΡΕΙΣ ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ. 10 380,00 € 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 

Τεμ. 1 2.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 27.946,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΜΕ ΦΠΑ 32.696,82 € 

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 8 1.560,00 € 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ 
ΑΦΡΩΔΗ CPV : 

39161000-8 
Τεμ. 21 9.198,00 € 

ΕΠΙΠ. 
ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 24 7.248,00 € 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ 
ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 

Τεμ. 12 888,00 € 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ 
ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 

Τεμ. 7 308,00 € 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 145 7.250,00 € 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 6 492,00 € 

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 7 532,00 € 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 88 12.584,00 € 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – 
ΣΠΙΤΑΚΙ 

CPV: 39161000-8 

Τεμ. 12 11.940,00 € 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 6 720,00 € 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 10 1.190,00 € 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 11 3.960,00 € 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ Τεμ. 13 10.725,00 € 



 

 

CPV: 39161000-8 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 

Τεμ. 12 1.620,00 € 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 24 3.168,00 € 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2 142 1.136,00 € 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ. 6 177,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 74.696,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΜΕ ΦΠΑ 87.394,32 € 

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 14 603,12 € 

ΤΑΨΙΑ 
ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 

Σετ 12 2.911,08 € 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ 
- ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 10 97,60 € 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 11 803,11 € 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 10 3.864,10 € 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - 

INOX - Σετ 2 
τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 12 2.680,56 € 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 16 1.592,48 € 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 347 180,44 € 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 287 201,24 € 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 37 259,74 € 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ Σετ 498 1.394,40 € 



 

 

ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 365 306,60 € 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 39 1.127,10 € 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 42 355,74 € 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 46 322,92 € 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 150 247,50 € 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 35 267,75 € 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 45 554,40 € 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ. 2 330,00 € 

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ. 2 100,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 18.199,88 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ' ΜΕ ΦΠΑ 21.293,86 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’, ΣΤ’ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 220.804,28 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ ΜΕ ΦΠΑ 258.341,01 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Μυτιλήνη 24/10/2017      

Συντάχθηκε 

 

 

Ζωή Ανατολίτη 

 

   Ελέχθηκε και Θεωρήθηκε  

 

 

Ευφροσύνη Μαυρονικόλα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Τα προαναφερόμενα υπό προμήθεια είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δ/ξης. 

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 
υπογραμμένου. 

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί 
περιγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο αρχείο Θεωρημένη Τ.Π.  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της Διακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι .  

 

Γενικές Παρατηρήσεις – Προδιαγραφές: 

 Τα είδη ιματισμού θα πρέπει να είναι σε ατομικές συσκευασίες.  

 Όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι φτιαγμένα από μη τοξικά υλικά και να φέρουν την ένδειξη CE. 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών: 

ΟΜΑΔΑ Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

1 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΚΟΥΖΙΝΑ 

 Ενιαία κουζίνα ηλεκτρική αποτελούμενη από 4 εστίες και φούρνο 

 Σειρά 900 

  Κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 304 

 Επιφάνεια εργασίας ( καπάκι), σχηματισμένη με πρέσα (ενιαία), 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πάχους 2 χιλιοστών 

 4 μαντεμένιες εστίες διαστάσεως 300 * 300 χιλ. εκάστη και ισχύος 4 Kw έκαστη 
τοποθετημένες ερμητικά επάνω στην επιφάνεια εργασίας, με κοίλωμα 
περισυλλογής υπολειμμάτων, περιμετρικά των εστιών 

 Κάθε εστία διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας με αυτόματη επαναφορά, που 
επεμβαίνει σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς σκεύος επάνω  

 Ρύθμιση θερμοκρασίας της εστίας διαμέσου επιλογέα   (διακόπτη) 

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της κάθε εστίας 

 Φούρνος ηλεκτρικός στατικός / κυκλοθερμικός (με αέρα ) και υγρασία 

 Δυνατότητα στατικής ή κυκλοθερμικής ( με αέρα ) λειτουργίας 

 Χωρητικότητα φούρνου  GN 2/1 

 Πόρτα φούρνου με τζάμι 

 Φωτισμός στον φούρνο 

 Θερμοστάτης ρύθμισης θερμοκρασίας του φούρνου από 50 - 300˚C 

 Εσωτερικό του φούρνου κατασκευασμένο με ανοξείδωτο χάλυβα 

 Διαστάσεις φούρνου 575 * 700 * 300 χιλιοστά 

 Ισχύς φούρνου 5,1 Kw 

 Διαστάσεις κουζίνας 800 * 900 * 900 

 Ηλεκτρική παροχή 400V/3N+T 

 Συνολική ισχύς  21,1kw 

 Διαθέτει σχάρα 650 * 530 χιλιοστά στον φούρνο 

2 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΙΑΤΩΝ 

 Διπλών τοιχωμάτων, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 304 

 Σταμπαρισμένοι διάδρομοι καλαθιού 

 Σύστημα ασφαλείας της πόρτας από ατυχές άνοιγμά της κατά την λειτουργία 



 

 

 Κάδος σταμπαρισμένος (σχηματισμένος με πρέσα) χωρίς κολλήσεις με 
υγειονομικές γωνίες και κεκλιμένος για να επιτρέπει τέλειο άδειασμα 

 Ενσωματωμένο σύστημα υπερχείλισης και φίλτρα αδειάσματος για μια τριπλή 
προστασία της αντλίας πλυσίματος 

 Οροφή που δεν επιτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων για υγειονομική 
προστασία των πλυμένων σκευών 

 Μπράτσα πλυσίματος και στεγνώματος ανεξάρτητα 

 Μπράτσα πλυσίματος ανοξείδωτα 

 Μπέκ αποσπώμενα για να διευκολύνουν τον ημερήσιο καθαρισμό 

 Αντεπίστροφη βαλβίδα 

 Βαλβίδα στεγνωτικού 

 Σύστημα Thermostop, το ξέβγαλμα ξεκινάει μόνο όταν η θερμοκρασία στο 
μπόιλερ φτάσει τους 85˚C 

 Φίλτρο ανοξείδωτο στον πυθμένα του κάδου 

 Ηλεκτρονικό με 3 προγράμματα πλυσίματος  90 / 120 / 180 δευτερολέπτων 

 Παραγωγή  40 / 30 / 20 καλάθια την ώρα 

 Διαστάσεις καλαθιού 500* 500 χιλιοστά πλαστικό 

 Παραγωγή 540 – 720 πιάτα / ώρα 

 Ηλεκτρική παροχή  400V/3N/50Hz 

 Χωρητικότητα κάδου 27 λίτρα 

 Χωρητικότητα μπόιλερ 6 λίτρα 

 Ηλεκτρική ισχύς αντίστασης μπόιλερ 4500 W 

 Ηλεκτρική ισχύς αντίστασης κάδου  2700 W 

 Συνολική ηλεκτρική ισχύς 5150 W 

 Διαστάσεις  595 * 610 * 845 Η χιλιοστά 

3 CD PLAYER 

• Πηγές: CD, CD-R/RW, MP3 (CD-R/RW), ραδιόφωνο, κασετόφωνο 
• Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με μνήμη 20 σταθμών FM και 10 ΑΜ 
• Μετατροπέας 1-bit D/A 
• Σύστημα Hyper-Bass 
• Προγραμματισμός (20 κομμάτια)/ Τυχαία αναπαραγωγή / Επανάληψη) 
• Αναπαραγωγή εισαγωγών (Μόνο CD) 
• Εμφάνιση κειμένου MP3 
• Συγχρονισμένη ηχογράφηση από CD 
• Τηλεχειριστήριο 

4 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Τηλεόραση 40’’ πλάσμα, DVB-T (Ψηφιακός Δέκτης) με MPEG4,600Hz, Ανάλυση 1024 x 
768,Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης 3.000.000:1, USB 2.0 (MP3, JPEG, DiVx -HD),HDMI (1.3) x 
2, Smart EnergySaving, Intelligent Sensor, Dual XD Engine, Teletext Είσοδοι-Έξοδοι (πλάι): 
AV In, HDMI (1.3), CI Slot, USB 2.0 Είσοδοι-Έξοδοι (πίσω): RF In, Full Scart, Half Scart, 
Component In (Y,Pb,Pr) + Audio, Digital AudioOut (Optical), HDMI (1.3), RGB In (D-sub 
15pin) - PC, PC Audio Input, RS-232C (Control/SVC). 

5 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 
 Ισχύος 2100 W,  με αποσπώμενες πλάκες ξυσίματος, ενδεικτική φωτιζόμενη λυχνία 
λειτουργίας και χωρητικότητας για 4 τοστ 

6 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

• Χωρητικότητος 1,7 λίτρων. 
• Αυτόματη αποσύνδεση. 
• Ανοξείδωτο, θερμαινόμενο δοχείο 
• Προστασία υπερθέρμανσης. 
• Ισχύς 2200 W με κρυφή αντίσταση. 
• Αποσπώμενο φίλτρο 

7 MULTI 

Multi που Κόβει, ψιλοκόβει, αλέθει, αναμιγνύει. Με πλαστικό εξάρτημα διιπλής χρήσης : 
ως αντιολισθητική βάση ή ως κάλυμμα δοχείου και αναδευτήρα για κρεμώδη μείγματα. 
Τύπος συσκευής: Multi. 

Μέγιστη ισχύς: 350 Watt. 



 

 

Ογκομετρική ικανότητα: 500 ml. 

Εξοπλισμός : 
Διακόπτης γρήγορου σπασίματος : Ναι 
Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων : Ναι 
Αντιολισθητικό : Ναι 
Διαφανές κάλυμμα : Όχι 
Ειδικά χαρακτηριστικά : Πλαστικό εξάρτημα διπλής χρήσης:ως αντιολισθητική βάση ή ως 
κάλυμμα δοχείου, αναδευτήρας για κρεμώδη μείγματα 
Τροφοδοσία ρεύματος 
Υλικό μπολ : Πλαστικό 
Χρώμα : Λευκό 
Βάρος : 1 kg 
Εγγύηση Επίσημου Κατασκευαστή : 2 Έτη 

8 ΜΙΞΕΡ 

Πλανητικό μίξερ, κατασκευή από αλουμίνιο, χρώματος λευκό .  

Λεκάνη 7 λίτρων , με τρία εξαρτήματα : αγκίστρι , σπάτουλα, 

Χτυπητήρι ( αυγοδάρτης ) 

Διαθέτει μπλέντερ 1,5 λίτου 

Ισχύς 1200 Watt 

Διαστάσεις 495 * 275 * 460 χιλ 

Ανταλλακτικά : 10 έτη.  

Εγγύηση : 1 έτος. 

9 
ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

Χωρητικότητα : 25 lt με γκρίλλ 
Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 42,5x 51,3 x 30,6 
Ισχύς Μικροκυμάτων : 900 Watt 
Ισχύς Grill: 1100 Watt 
Οθόνη Ενδείξεων : Διαθέτει                                                                                                                                        
10 αυτόματα προγράμματα 

10 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ηχητικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει: 
- 2 ηχεία για LEFT και RIGHT ήχο ισχύος 300W τουλάχιστον έκαστο με ενσωματωμένο 
ενισχυτή. 
- Ι ηχείο για CENTRAL ήχο, ίδιων χαρακτηριστικών με τα παραπάνω. 
-Μεταλλικό ικρίωμα για τοποθέτηση συσκευών. 
-Συσκευή DVD. 
-Compact disc με τηλεχειριστήριο. 
-2 Stereo equaliser 2 x 30 περιοχών τουλάχιστον. " Σύστημα κωδικοποιητή dolby prologic 
surround. 
-1 Stereo ενισχυτή ισχύος 2 x 200W τουλάχιστον. 
Όλα τα παραπάνω συνδεδεμένα με κατάλληλες καλωδιώσεις και τα σχέδια, 
Δοκιμασμένα και παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

11 DVD PLAYER 

• Παραγωγή μέσων: Dolby Digital, DTS, CD-Audio, Video CD, SVCD, DivX Playback, CD-R, 
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD Video, Μετατροπή CD σε MP3, MP3, 
JPEG. 
• Συνδεσιμότητα: Αναλογική Έξοδος Ήχου 2 καναλιών, Co-axial Audio, Composite Video, 
1x SCART, Έξοδος HDMI, REGZA-Link (HDMI-CEC), USB. 
• Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Αναβάθμιση 480p - 576p - 720p - 1080p, Λειτουργία On-
Screen Display, Λειτουργία Slow Motion, Λειτουργία Zoom. 

12 ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX 

Εγγύηση 2 χρόνια 

Χαρακτηριστικά : 

• Αυτόματος τηλεφωνητής: ναι 



 

 

• Ενσύρματη συσκευή χειρός: ναι 
• Συσκευή χειρός DECT: ναι 
• Μηνιαίος όγκος φαξ: 1 έως 15 σελίδες 
• Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική μεταφορά 
• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό 

Ασύρματη συσκευή χειρός DECT      

• Πρόσβαση σε ευρετήριο φαξ 
• Μπαταρία: 3 x AAA NiMH 
• Εμβέλεια: Έως και 300 μ. 
• Χρόνος αναμονής:: 120 ώρες 
• Χρόνος ομιλίας:: 10 ώρες 
Φαξ μελανοταινίας      

• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 10 σελίδων: ναι 
• Εύκολη σταθμοσκόπηση: λήψη και αποστολή 
• Ομαδική μετάδοση: ναι 
• Οριζόντια ανάλυση: 8 pixel/χιλ. 
• Συμβατό με ITU Group 3: T.30 standard/T.30 new 
• Μνήμη: έως και 50 σελίδες 
• Κασέτα χαρτιού έως και 50 φύλλων: ναι 
• Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική μεταφορά 
• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: αποστολή αργότερα 
• Αποστολή αναφοράς: με μειωμένη πρώτη σελίδα 
• Ασύρματη διαχείριση τηλεφώνου: ναι 

Τηλέφωνο 

• Αναγνώριση κλήσεων (CLIP): ναι 
• Διαδοχικές κλήσεις: ναι 
• Χαρακτηριστικοί ήχοι κλήσης: ναι 
• Ανοιχτή συνομιλία: ναι 
• Λειτουργία INTERCOM: ναι 
• Δυνατότητα καταχώρησης επαφών:: 200 

Λειτουργία Φωτοτυπικού : ναι      

Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή: ναι      

Ενδεικτικές διαστασεις :  

• Βάρος: 3.4 kg 
• Πλάτος: 37.7 cm 
• Ύψος: 24.7 cm 
• Βάθος: 20 cm 

13 ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ο  Υπολογιστής Γραφείου θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
• C.P.U. Επεξεργαστής τεχνολογίας INTEL 2nd Generation Intel Core i7 ή άλλος 
ισοδύναμων επιδόσεων, συχνότητα  επεξεργαστή (GHz) >= 2.8 GHz, και Cache 
επεξεργαστή  >= 6 ΜΒ 
• Κεντρική μνήμη τύπου DDR3 >= 4 GB,   και συχνότητα Μνήμης >= 1333 MHz 
• Μέγεθος Σκληρού Δίσκου >= 1 TB, Τύπου  SATA 2, Ταχύτητας >= 7200 Rpm 
• Κάρτα Γραφικών μνήμης  >=1 GB 
• Οπτικό Μέσο 
• Μέγεθος Tower Midi 
• Τύπος Κάρτας Ήχου On Board 6 Channel Sound 
• Αριθμός Θυρών USB >=6 
• Extra Ports COM,VGA,DVI,HDMI,ETHERNET 
• Μέγεθος Οθόνης >= 18.5'' 
• Ανάλυση Οθόνης >= 1360X768 
Λογισμικό 



 

 

      Κάθε σύστημα να συνοδεύεται από: 
• Λειτουργικό σύστημα Windows 10 στα Ελληνικά ή ανώτερο αντίστοιχο με την 
απαραίτητη τεκμηρίωση 
• Να αναφερθεί όποιο επιπλέον software δίνεται προεγκατεστημένο από τον 
κατασκευαστή 
• Άδεια χρήσης του λειτουργικού Συστήματος 
• Λογισμικό προστασίας από ιούς  
Συνοδευτικά 
• Καλώδια σύνδεσης – τροφοδοσίας 
• Οδηγοί για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα 
• Πληκτρολόγιο και οπτικό mouse 

14 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Είδος : Laser,  Τύπος : Έγχρωμο, Αναλώσιμο : Toner  

Αριθμός Αναλώσιμων : 4  

Μέγεθος Χαρτιού : A4, A5, B5, C5, Executive, Folio, Letter  

Μνήμη Εκτυπωτή : 512 MB  

Συμβατότητα : LINUX, Mac, PC (Windows)  

Δυνατότητες : Fax, ADF, Σάρωση Διπλής Όψεως, Mobile Printing Capability  

Συνδεσιμότητα : Ethernet, USB  

Εκτυπωτής  

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης up to 35 ppm  

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης up to 35 ppm  

Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI  

Duplex Print 

Αυτόματο  

Scanner / Σαρωτής  

Μέγιστη Ανάλυση : 600x600 DPI  

Βάθος Χρώματος -  

Ποσότητα Φύλλων ADF  : 50 φύλλα  

Διαστάσεις  

Διαστάσεις : 430 x 528 x 560 mm  

15 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΣΙΔΕΡΟ 

Ηλεκτρικό σίδερο  ευρωπαϊκής κατασκευής.   

Με πλάκα ΙΝΟΧ.  

Ρεύματος 220 V, 2200 W 

 Ανταλλακτικά: 10 έτη.  

Εγγύηση : 1 έτος. 

16 ΦΡΙΤΕΖΑ  

Φριτέζα 8 λιτρη ηλεκτρική Ευρωπαϊκής κατασκευής 

Εξωτερικές διαστάσεις: 265Χ430Χ340h 
Ισχύς : 3,25 kw 
Θερμοκρασία : 50 / 190 °C 
ΙΝΟΧ περίβλημα , καπακι & πίνακας διακοπτών 
Θερμοστάτης ασφαλείας (για υπερθέρμανση) 
Σύστημα κρύας ζώνης (cold zone system) 
Βάρος: 7,1 kg 



 

 

Κατάλληλη για  λάδια τηγανίσματος & στερεά λίπη 

Περιλαμβάνει ένα καλάθι τηγανίσματος. 

Εγγύηση : 2 έτη 

17 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

Laser 

 Εκτύπωση Mono/Color: 30 Σελίδες/λεπτό (ppm), 30 Σελίδες/λεπτό (ppm),  

Ανάλυση Εκτύπωσης: 2400x600 DPI 

Duplex Print: Αυτόματο 

Δυνατότητες: Mobile Printing Capability 

Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 291 × 442 × 407 mm  
 

 

ΟΜΑΔΑ B’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 
Σετ 2 σεντόνια και μαξιλαροθήκη, βρεφονηπιακά βαμβακερά 100%,  
170x115 εκ. 

2 
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 

ΜΟΝΕΣ 
Κουβέρτες βαμβακερές πικέ  160Χ120 εκ. 

3 
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 

ΜΟΝΕΣ 
Κουβέρτες ακρυλικές παιδικές υποαλεργικές. 160x110 εκ. 

4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πετσέτες κουζίνας βαμβακερές 45x35 εκ. 

5 ΣΤΡΩΜΑΤΑ  
Θα είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και 
βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα φέρει αδιάβροχη 
επένδυση. Για κρεβατάκι (όχι για κούνια) 

6 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Πετσέτες μπάνιου προσώπου 50x70 εκ.,  βαμβακερές πολύ απορροφητικές 
λευκές παιδικές. 

7 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Κάλλυμα για στρώμα αδιάβροχο με λάστιχο  1,50 x 0,90 m 

8 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ - 

ΧΕΙΡΟΣ 
Πετσέτες μπάνιου χεριών 30x50 εκ. βαμβακερές πολύ απορροφητικές 
λευκές παιδικές. 

9 ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 
Ποδιές φαγητού, βαμβακερές με κορδόνι. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι φτιαγμένα από μη τοξικά υλικά και να φέρουν την ένδειξη CE. 

 

Α/Α Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 



 

 

1 ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Βαγονέτο ζωγραφικής βοηθητικό, ξύλινο, κυλιόμενο. Ιδανικό για την 
αποθήκευση υλικών ζωγραφικής όπως πινέλα, τέμπερες, κ.λ.π.   

 Περιλαμβάνει ως δώδεκα κυπελάκια τέμπερας σε ειδικές θέσεις – 
σφηνώματα. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις 79x50x65 εκ. 

2 ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

Βαγονέτο  - τρολεϊ οργάνων ψυχοκινητικής, 3όροφο.  

Από ξύλο φουρνιστής οξιάς, με ενισχυμένες ρόδες με φρένο. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 95x65x92 εκ. 

3 ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σετ κουζίνας με σιδερώστρα.  

Περιλαμβάνει φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, 
πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη, τηλέφωνο, πλυντήριο, στεγνωτήριο και 
σίδερο. 

Ενδεικτικές διαστάσεις  114x43x114 εκ. 

4 ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 
Μικρό μανάβικο κατασκευασμένο από MDF με επένδυση οξιάς.  

Ενδεικτικές διαστάσεις  67x55x125 εκ. 

5 ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 
Πάγκος κατασκευών, πλαστικός, με πλήρη σειρά εργαλείων και 
εξαρτημάτων. Ύψος περίπου 100 εκ. 

6 ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Βιβλιοθήκη αναλόγιο δαπέδου, κατασκευασμένο από MDF με επένδυση 
οξιάς.  

Ενδεικτικές διαστάσεις  104x38x101 εκ. 

7 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 
Φραχτάκι πλαστικό παιδικής χαράς, χρωματιστό. Σετ. 6 τεμαχίων. 
Διαστάσεις 80x60 εκ./τεμάχιο. 

8 
ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

ΒEBE 

Από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μη χάνει τη φόρμα του, 
επενδεδυμένο με δερματίνη, ύφασμα ή ναϋλόπανο, διαφόρων χρωμάτων. 
Διαστάσεις 120x60x8 εκ.  

9 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 
Κουκλοθέατρο σπαστό, κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με 
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή 
λακαριστό. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 100x50x140 εκ. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι φτιαγμένα από μη τοξικά υλικά και να φέρουν την ένδειξη CE. 

 

Α/Α Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

1 ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

Σπιτάκι  αυλής, από συνθετικό υλικό, με κουδούνι που βγάζει αστείους 
ήχους. Περιλαμβάνει νεροχύτη και φούρνο.  

Κεραμωτή σκεπή, μεγάλα παράθυρα με παραθυρόφυλλα και πόρτα τύπου 
σαλέ.  

Ενδεικτικές διαστάσεις  112x104x117 εκ. 

2 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  

Γυμναστήριο από συνθετικό υλικό. Περιλαμβάνει : 

 Σπιτάκι αναρρίχησης με τούνελ 

 2 μεγάλες τσουλήθρες 

 Τοίχοι αναρρίχησης 

 Ανοιγόμενη πόρτα 



 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις  445x110x128 εκ. 

3 
ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 

ΤΟΥΝΕΛ 

Διπλή τσουλήθρα με τούνελ, από συνθετικό υλικό. Περιλαμβάνει:  

 1 ίσια τσουλήθρα 

 1 κυματιστή τσουλήθρα 

 1 μεγάλο τούνελ 
Ενδεικτικές διαστάσεις  152x160x142 εκ. 

4 ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ  

Τσουλήθρα – παιδότοπος από συνθετικό υλικό. Περιλαμβάνει :  

 4 επίπεδα παιχνιδιού 

 Μεγάλες κρυψώνες και τούνελ μπουσουλήματος 

 2 τσουλήθρες και τούνελ αναρρίχησης 
Ενδεικτικές διαστάσεις  178x330x211 εκ. 

5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
Διάφορα οχήματα αυλής από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής, διαφόρων 
χρωμάτων. 

6 
ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 

ΡΟΔΕΣ 
Mηχανάκια με τρεις ρόδες - σκουτεράκια, από συνθετικό υλικό υψηλής 
αντοχής, διαφόρων χρωμάτων.  

7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 
Κατασκευασμένο από πολύ ανθεκτικά συνθετικά υλικά, με σκάλα, 
τσουλήθρες, σκαλοπάτια, κ.λ.π. σε διάφορα χρώματα, με τμήματα της 
κατασκευής και διακοσμητικά που έχουν τις μορφές ζώων. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

 

Α/Α Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Τραπέζι κουζίνας ορθογώνιο, ενδεικτικών διαστάσεων 1,50X0,80 ύψος 
0,75. Ιδίας κατασκευής με τραπέζια νηπίων. 

2 ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 

Σαλονάκι – παρεούλα σε σχήμα Π.  

Αποτελείται από 1 καναπέ, δύο πολυθρονάκια, και δύο γωνίες σύνδεσης. 

Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας, και 
επενδεδυμένο με υφάσματα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα 
χρώματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 220x110x50 εκ. 

3 ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. 
με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 
βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους 
οποίους τοποθετούνται ακριβώς 8 μεσαία κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ15 
εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά είναι βαρέως τύπου και έχουν τη δυνατότητα να 
στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα 
τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι 
κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. 

Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά 
του.   

Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή 



 

 

του στο χώρο που χρειάζεται.   

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Ενδεικτικές διαστάσεις: 70Χ47Χ77 εκ. ύψος. 

4 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

Βρεφικό καρεκλάκι φαγητού από μεταλλικά και συνθετικά στοιχεία, με 
δύο ρόδες στα πίσω ή στα μπροστινά  άκρα . Περιλαμβάνει ρύθμιση του 
ύψους του καθίσματος και της κλίσης της πλάτης. Σε χαρούμενα χρώματα. 
Φέρει ενσωματωμένο δίσκο στο μπροστινό μέρος ο οποίος μπορεί να βγει. 

5 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

Καρεκλάκι βρεφικό χρωματιστό. Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό 
ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου ή χρωματιστό. Θα έχει μπρατσάκια και  όλα τα άκρα του είναι 
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.  Όλες οι συνδέσεις των ξύλινων 
τμημάτων του καθίσματος δεν θα φέρουν εμφανές οποιοδήποτε 
μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Τα χρώματα και τα βερνίκια 
που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 36Χ36Χ41 εκ. και ύψος καθίσματος: 19 εκ. 

6 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

Καρεκλάκι νηπίων, χρωματιστό. 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας. Θα έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα και ο 
υπόλοιπος σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Ο 
σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής  5Χ2,5 εκ. Η σύνδεση του 
σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες  ορθογωνικής διατομής  
4Χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – 
πρεσσαριστό από υψίσυχνο μηχάνημα. Η πλάτη θα είναι επίσης 
κουρμπαριστή - ανατομική και θα αποτελείται επίσης από μια πήχη 
καμπυλωτή προς τα πάνω διατομής 9Χ2 εκ. 

Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και 
ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, 
καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 
μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές: 30Χ32Χ59 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 
30Χ31 εκ.Ύψος καθίσματος: 31 εκ. 

7 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 
Πάρκο βρεφικό, πτυσσόμενο, με στρωματάκι.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 111x 78x84εκ. 

8 RELAX 

Ρελάξ βρεφικό, με μεταλλικό σκελετό, δυνατότητα διαβάθμισης 
ανάκλησης  και επένδυση με αποσπώμενο κάλυμμα για εύκολο 
καθάρισμα. Διαθέτει αποσπώμενη μπάρα με παιχνιδάκια.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 52x 65x67εκ. 

9 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς 
άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 
βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του θα 
έχουν ορθογωνική διατομή και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες 
για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Θα φέρει 
προστατευτικές τραβέρσες (καγκελάκι) και στις δύο του πλευρές. Όλα τα 
άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 



 

 

Διαστάσεις:136Χ66Χ55 εκ. 

10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΣΠΙΤΑΚΙ 

Πολυσύνθετη βιβλιοθήκη σπιτάκι με αναγνωστήριο.  

Θα είναι κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε 
διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια, τα ντουλάπια και η 
πλάτη. Θα περιλαμβάνει 12 συρτάρια και 2 ντουλάπια διακοσμημένα με 
λουκάκι, αναγνωστήριο, ράφια και σκεπή προαιρετικά. Όλα τα άκρα θα 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα 
βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 
το περιβάλλον.  

Διαστάσεις: 155Χ40Χ150 εκ. Ύψος σκεπής: 78 εκ. 

11 ΓΡΑΦΕΙΟ 
Γραφείο από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης,  με συρτάρια και ποδιά 
διαστάσεων 120×80x72 εκ. 

12 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κάθισμα εργασίας περιστρεφόμενο με μπράτσα και επένδυση δερματίνη. 

13 ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 
Κυψέλη νηπίων, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, με 12 ραφάκια.  

Διαστάσεων 135×38x95 εκ. 

14 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  
Συρταριέρα 25 θέσεων, χρωματιστή από συνθετικό ξύλο M.D.F. με 
επένδυση οξιάς. Θα είναι διακοσμημένη με ξύλινα σηματάκια, λούκια κ.λπ. 
Διαστάσεων 155x40x75 εκ. 

15 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Συρταριέρα  γραφείου, τροχήλατη, βοηθητική, με τρία συρτάρια. 

16 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  

Τραπεζάκι νηπίων χρωματιστό. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος 
ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το 
καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F 20 χιλ.  με 
επένδυση οξιάς λουστραρισμένο σε ζωηρά χρώματα. Η σύνδεση του 
σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και 
κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού 
θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 
μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 
το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 120Χ60Χ56 εκ. ύψος. 

17 ΜΟΚΕΤΕΣ 

Μοκέτα επαγγελματικού τύπου, με οικολογικό υπόστρωμα.  

Σύνθεση 100% ΡΡ.  

Ύψος πέλος  6,00MM, Βάρος  1000GR/M2, 

Θα είναι αντιστατική, υποαλλεργική, καιι θα φέρει σχέδια με ζωηρά 
χρώματα για τους χώρους ενασχόλησης των παιδιών, ενώ θα φέρουν 
διακριτικά σχέδια (ή μονόχρωμες) για τους χώρους ύπνου.   

Με τοποθέτηση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό. 

18 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Καρέκλες κουζίνας με πόδια χρωμίου, κάθισμα και πλάτη 
πολυπροπυλενίου. 



 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 

Α/Α Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

1 ΜΑΧΑΙΡΙΑ 
Μαχαίρια κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και εργονομική λαβή 
(συνθετική ή ξύλινη) . Σετ 6 τεμαχίων. 

2 ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 
Τααψιά φούρνου INOX  ορθογώνια βαθειά.  

Σετ δύο τεμαχίων διαστάσεων 40Χ50 εκ. και 50x60 εκ. 

3 
ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 

ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 
Σετ μπρίκια ΙΝΟΧ των 2 τεμαχίων για ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ (μικρό-μεγάλο). 

4 ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

Σετ 6 διάφορες κουτάλες σερβιρίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με 
εργονομική λαβή. 

Το σετ αποτελείται από: κουτάλα της σούπας, κουτάλα τρυπητή, σπάτουλα 
τρυπητή, κουτάλι σάλτσας, πηρούνα, κουτάλι σερβιρίσματος, και 
κρεμάστρα 6 γάντζων. 

5 ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ Επαγγελματική χύτρα ταχύτητας  inox (23 litr) Φ32 

6 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 
Σετ 2 τεμαχίων 

Μαρμίτα ή κατσαρόλα επαγγελματική INOX 18/10 με τριπλό πάτο 
σάντουϊτσ, κατάλληλη για χρήση  γκαζιού - κεραμική - ηλεκτρική - 
επαγωγική. Κατάλληλη για όλα τις εστίες φωτιάς και για όλα τα τρόφιμα.  

Σετ δύο τεμαχίων :  26 lt Φ32x32Ycm και 36 lt Φ35x35 cm. 

7 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

Χύτρα ή κατσαρόλα βαθιά Φ36x21.5cm INOX 18/10  χωρίς καπάκι, 
κατάλληλη για όλες τις εστίες, επαγωγικές, κεραμικές, αερίου, ηλεκτρικές 
και φούρνο, σε πάχος 1,2 mm και με 

πάτο sandwich . 

8 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ Πηρούνι μικρό inox 

9 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ Κουτάλι γλυκού inox 

10 ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ Ανοξείδωτη λεκάνη πολλαπλών χρήσεων για την κουζίνα, διαμέτρου 40 εκ. 

11 
ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ 

Πιάτα μελαμίνης που αντέχουν στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. 
Σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους. Σε χρώματα κίτρινο και 
κόκκινο, κατάλληλα για τρόφιμα. 

Σετ δύο τεμαχίων : ρηχό και βαθύ. 

12 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Ποτήρια νερού μελαμίνης, που αντέχουν στη σκληρή μεταχείριση και τα 
χτυπήματα. Σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους. Σε χρώματα 
κίτρινο και κόκκινο. 

13 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
Πλαστικό  δοχείο  αποθήκευσης (π.χ. για την αποθήκευση πατατών) 
ενδεικτικών διαστάσεων  65x45x35 . 

14 ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ Κανάτα χωρητικότητας 1 Litr,  inox. 



 

 

15 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ Σουρωτήρι βαθύ inox διαμ.40 εκ. 

16 ΜΠΩΛ  
Πιάτο ή μπώλ φρούτου μελαμίνης, που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση 
και τα χτυπήματα. Σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους. Σε 
χρώματα κίτρινο και κόκκινο,  18,5 εκ. 

17 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Πλαστική στρογγυλή, διαμέτρου 40 εκ. 

18 ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Αεροστεγές Τάπερ 1/1 200mm κατασκευασμένα από πλαστικό 
πολυπροπυλένιο με πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 53x32,5 cm - Ύψος: 20 cm 

Χωριτηκότητα: 28 Lt 

Πιστοποίηση HACCP 

Πολύ Ανθεκτικό. 

19 ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

Βαθιά επαγγελματικά τηγάνια.  

Διάμετρος: 40 εκ. και 32 εκ. 

Βάθος: 7 εκ. 

Υλικό: Αλουμίνιο 

Με αντικολλητική επίστρωση γρανίτη Kerastone Profi Granite 

Τέλειο ρόδισμα των τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία. 

20 ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΙΚ 

Φόρμες κέϊκ :  

 Φτιαγμένο από 100% σιλικόνη 

 Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες 

 Αντικολλητικό και πολύ ανθεκτικό για καθημερινή χρήση με 
μεγάλη διάρκεια ζωής 

 Φιλικό στο περιβάλλον , καθώς επαναχρησιμοποιείται μετά από 
ένα πλύσιμο 

 Αντιμικροβιακό - φτιαγμένο έτσι ώστε μένει υγιεινό μετά από 
πολλές χρήσεις 

 Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 
Διαστάσεις : α)  στρογγυλή ρηχή 26 εκ. , β)  ορθογώνια 30x11x6 εκ., γ) 
φορμάκια για ατομικά κεκάκια - 2 σετ των 6 τεμ./σετ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στον τόπο και στις συνολικές ποσότητες 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

2.Το σύνολο των ποσοτήτων μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί  μέχρι ποσοστού 15% 
εντός του προϋπολογισμού ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων όπως προσδιορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής ποσότητας απαιτείται η συναίνεση του 
αναδόχου. 

3. Οι Παραδόσεις των Ειδών θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα του Άρθρου 19 «Τόπος 
- Χρόνος Παράδοσης» της αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Οι Επιτροπές Παραλαβής έχουν συσταθεί  σύμφωνα με την με αριθμό 107/2017 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.  



 

 

5.Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Δήμου 
Λέσβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ. 

                                                

 

   

 

Μυτιλήνη 24/10/2017 

Συντάχθηκε 

 

 

Ζωή Ανατολίτη 

 

 

 

 

   Ελέχθηκε και Θεωρήθηκε  

 

 

Ευφροσύνη Μαυρονικόλα 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΠΙΝΑΚΑΣ «ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ» 

Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 2 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ.  

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ.  

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ Τεμ.  



 

 

39711000-9 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 60 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 30 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 30 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 40 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 40 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ. 30 

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ  



 

 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 3 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 3 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 3 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 3 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 3 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ Τεμ.  



 

 

CPV: 39161000-8 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 2 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 2 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 2 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 100 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 100 



 

 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 5 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 100 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 100 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 5 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 5 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 10 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ.  

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 10 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

(*) Στην περίπτωση κατά την οποία, την χρονική στιγμή παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

από τον ανάδοχο / αναδόχους, εκτελούνται εργασίες κτιριακής αναβάθμισης στον 1ο ΒΝΣ Σταθμό, 

τότε ο ανάδοχος / ανάδοχοι θα παραδώσουν τα προς προμήθεια είδη στις εγκαταστάσεις του  

ΝΠΔΔ "Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης" του Δήμου Λέσβου. 

 

Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 2 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 



 

 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 2 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 2 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 50 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 45 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 35 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Τεμ. 35 



 

 

CPV: 39514000-8 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 25 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 30 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 35 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 35 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 2 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 2 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 2 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 2 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 2 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 2 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 15 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 2 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 2 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 2 



 

 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ.  

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 2 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 4 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 4 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 25 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 3 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 3 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ. 3 



 

 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ. 6 

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 2 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 2 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 2 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 2 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 1 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 55 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 55 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 4 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 130 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 70 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 6 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ Τεμ. 4 



 

 

CPV :  39221250-4 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 55 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 6 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 6 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ.  

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τεμ. 1 



 

 

CPV: 32331300-5 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ. 1 

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 10 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 24 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ.  

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 5 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 24 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  



 

 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ  

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ.  

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ.  

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ.  

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ.  

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ Τεμ.  



 

 

CPV : 39161000-8 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ.  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ.  

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ  

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ  



 

 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ.  

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ.  

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ.  

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 2 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 24 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ.  

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 4 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 1 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  



 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  



 

 

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 40 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 40 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 60 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 30 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 20 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ. 30 

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 5 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 6 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ Τεμ.  



 

 

CPV : 37513100-8 

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ.  

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ.  

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 10 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ.  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τεμ.  



 

 

CPV : 39111100-4 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ  

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ.  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ.  

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ.  

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 40 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 2 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

Σετ 20 



 

 

CPV : 39221220-5 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 20 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 4 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 1 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 3 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ.  

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 1 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ»  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ.  

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 



 

 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ.  

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 12 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 12 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 12 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 4 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ.  

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 14 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – Τεμ.  



 

 

ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ. 30 

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ  

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 2 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ.  

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ. 2 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  



 

 

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ.  

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ.  

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 1 

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 2 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ.  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 



 

 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ  

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ  

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ  

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ.  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 1 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ.  

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ.  

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 3 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ  

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ.  

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ.  

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 2 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 3 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ.  

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ.  



 

 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑΣ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 1 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 2 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 2 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 2 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 



 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 60 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 30 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 30 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 60 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 20 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 40 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 30 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 40 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ. 30 

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Τεμ. 1 



 

 

CPV : 37524100-8 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 4 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 8 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ. 2 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 12 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 



 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 6 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ. 2 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 2 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 2 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 2 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ Τεμ. 40 



 

 

CPV :39223200-3 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 40 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 4 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 60 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 60 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 6 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 6 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 40 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 6 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 6 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 1 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Τεμ. 1 



 

 

CPV: 32300000-6 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 25 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 25 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 30 



 

 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 25 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 20 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 25 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 20 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 1 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ Τεμ. 1 



 

 

CPV : 37535200-9 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ.  

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 25 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ.  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ Τεμ.  



 

 

CPV: 39161000-8 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 2 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 2 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 12 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 12 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 3 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ  

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ.  

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 5 



 

 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ.  

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ.  

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 



 

 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 20 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 20 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 10 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ.  

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 10 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 20 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Τεμ. 1 



 

 

CPV : 37524000-7 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 3 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ. 1 

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ.  

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ.  

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  



 

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 20 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 10 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ. 1 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Τεμ.  



 

 

ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 1 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ.  

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ.  

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 4 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ  

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ.  

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 3 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 2 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 1 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 4 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 4 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 4 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ.  

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ. 1 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ  



 

 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 30 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 30 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 30 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 30 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 30 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 30 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ  

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 5 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ Τεμ. 1 



 

 

CPV : 37535200-9 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ. 2 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ. 1 

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 30 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ Τεμ. 2 



 

 

CPV: 39161000-8 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ. 2 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 5 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2 142 

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 2 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 30 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 30 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 3 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ  

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Τεμ.  



 

 

CPV : 39221123-5 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 5 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 2 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 5 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 5 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 5 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ. 2 

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ. 2 

(*) Στην περίπτωση κατά την οποία, την χρονική στιγμή παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 

από τον ανάδοχο / αναδόχους, εκτελούνται εργασίες κτιριακής αναβάθμισης στον ΠΣ Πλωμαρίου, 

τότε ο ανάδοχος / ανάδοχοι θα παραδώσουν τα προς προμήθεια είδη στις εγκαταστάσεις του  

ΝΠΔΔ "Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης" του Δήμου Λέσβου. 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ. 1 

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 



 

 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ.  

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 20 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 20 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 30 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 30 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Τεμ. 10 



 

 

CPV: 39512300-7 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ.  

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 1 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 10 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ. 2 



 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 1 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 30 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 1 

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 5 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  



 

 

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 1 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 40 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 40 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 2 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 40 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 40 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 5 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 1 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 1 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 2 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 4 



 

 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 1 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ.  

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  



 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ. 1 

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 5 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 5 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 6 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Τεμ.  



 

 

CPV : 37524000-7 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ  

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ.  

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ.  

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 20 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  



 

 

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ.  

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ.  

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ.  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ Τεμ. 2 



 

 

CPV : 39221180-2 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 20 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 20 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 1 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 60 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 30 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 1 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 3 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 3 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ.  

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ.  

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER Τεμ. 1 



 

 

CPV: 32300000-6 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ.  

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

Τεμ. 1 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ. 1 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ. 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ.  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ.  

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ.  



 

 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 10 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 20 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ.  

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 20 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 3 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ.  

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

Τεμ. 1 



 

 

CPV : 37535240-1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 2 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 20 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ.  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ.  

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Τεμ. 2 



 

 

CPV : 39130000-2 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 5 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ  

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ  

ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

CPV : 39221100-8 
Σετ  

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ.  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ.  

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 20 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 20 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 2 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 40 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 20 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 2 



 

 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 2 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ.  

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ  

  
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ - CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

CPV: 39711361-7 
Τεμ. 1 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 

CPV: 39713100-4 
Τεμ.  

CD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

CPV: 39700000-9 
Τεμ. 1 

MULTI 

CPV: 39711210-4 
Τεμ. 1 

ΜΙΞΕΡ 

CPV: 39711211-1 
Τεμ. 1 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

CPV : 39711362-4 

Τεμ. 1 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ Τεμ. 1 



 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

CPV: 32331300-5 

DVD PLAYER 

CPV: 32300000-6 
Τεμ. 1 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX 

CPV: 32552100-8 
Τεμ. 1 

ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

CPV: 30213300-8 
Τεμ.  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

CPV: 30121100-4 
Τεμ.  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

CPV: 39713510-1 
Τεμ.  

ΦΡΙΤΕΖΑ 

39711000-9 
Τεμ. 1 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

CPV: 30232110-8 
Τεμ. 1 

Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ 

CPV: 39512100-5 
Σετ 25 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 20 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

CPV: 39512000-4 

Τεμ. 20 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39514000-8 
Τεμ. 20 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

CPV: 39143112-4 
Τεμ. 20 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

CPV: 39514000-8 

Tεμ. 20 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

CPV: 39512300-7 
Τεμ. 25 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ – 
ΧΕΙΡΟΣ 

CPV: 39514000-8 

Τεμ. 20 

ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 19200000-8 
Τεμ.  

Γ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Τεμ. 1 



 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CPV : 37524000-7 

ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ.  

ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

CPV : 37524000-7 
Τεμ. 1 

ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

CPV : 37524100-8 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

CPV : 37535200-9 
Σετ 4 

ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
ΒEBE 

CPV : 37440000-4 

Τεμ. 10 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

CPV : 37513100-8 
Τεμ.  

Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ 
ΤΟΥΝΕΛ 

CPV : 37535240-1 

Τεμ. 1 

ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 

CPV : 37535200-9 
Τεμ. 1 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CPV : 37527200-0 
Τεμ. 3 

ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΡΟΔΕΣ 

CPV : 37527200-0 

Τεμ. 2 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ 

37535200-9 
Τεμ.  

Ε’ : ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV : 39141000-2 
Τεμ. 1 

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 
CPV : 39161000-8 

Σετ. 2 

ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
CPV : 39161000-8 

Τεμ. 2 



 

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ. 2 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

RELAX 

CPV : 39161000-8 
Τεμ.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

CPV: 39143116-2 
Τεμ. 20 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΙΤΑΚΙ 
CPV: 39161000-8 

Τεμ. 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

CPV : 39121100-7 
Τεμ. 1 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

CPV : 39111100-4 
Τεμ. 1 

ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 1 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

CPV : 39130000-2 
Τεμ. 2 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

CPV: 39161000-8 
Τεμ. 5 

ΜΟΚΕΤΕΣ 

CPV: 39534000-4 
Μ2  

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

CPV: 39112000-0, 
39141000-2 

Τεμ.  

ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

CPV : 39241120-0 
Σετ 1 

ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ 1 

ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - 
ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

CPV : 39221100-8 

Σετ 1 

ΚΟΥΤΑΛΕΣ Σετ 1 



 

 

CPV : 39221100-8 

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

CPV :39221180-2 

Τεμ. 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 

Σετ 2 τεμαχίων 

CPV : 39221180-2 

Σετ 1 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ 

CPV : 39221180-2 
Τεμ. 2 

ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV :39223200-3 
Τεμ. 30 

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

CPV : 39223100-2 
Τεμ. 30 

ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221100-8 
Τεμ. 2 

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

CPV : 39221220-5 

Σετ 24 

ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

CPV : 39221123-5 
Τεμ. 25 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 

Τεμ. 2 

ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

CPV :  39221250-4 
Τεμ. 4 

ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 24 

ΜΠΩΛ 

CPV : 39221240-1 
Τεμ. 24 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

CPV : 39221100-8 
Τεμ. 2 

ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΪΚ 

CPV : 39221100-8 
Σετ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

««…………»» 

ΥΠΟΕΡΓΑ …:  «………………..» 

 

Αξία προ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. …%   Αξία με Φ.Π.Α. 

   

 

Στην Μυτιλήνη σήμερα την  ……/……/…2017, στο Δημαρχείο του Δήμου Λέσβου, οδός  Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13 - 17, μεταξύ αφενός του  Δημάρχου, κου Σπυρίδωνα Γαληνού  που με την ιδιότητά του, 
νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Λέσβου  και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της 
εταιρείας/του φυσικού προσώπου «………………………………..», με έδρα: …………………. ,  Α.Φ.Μ.: 
…………………….., Δ.Ο.Υ. ………………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………….. ΑΔΤ  
…………………, σύμφωνα με το ΦΕΚ ……………………… τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής 
"Προμηθευτής",  συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπ΄ όψιν του: 

 

1. Τις διατάξεις: 
 

1. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με Αριθμό C (2014) 10164/18.14.2014 που αφορά την έγκριση 
του Ε. Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 
2. Το Νόμο 4314/2014 για την «διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) 
3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση 
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων» 
4. Το με ΑΠ. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα την περιγραφή του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 
2014-2020 
5. Την από 22.6.2015 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με την 
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 
εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες 
κατ' έτος στόχοι 
6. Την από 01.08.2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για την 
έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της τροποποίησης του εγγράφου Εξειδίκευσης 
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 3087/23.09.2016 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_9a_18 



 

 

8. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών Δήμου Λέσβου» και Κωδικό ΟΠΣ 5003599 
9. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Μυτιλήνης» και Κωδικό ΟΠΣ 5003375 
10. Το Νόμο 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
11. Tο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
12. Tο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
13. Tο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 
14. Tην Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
15. Το N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
16. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις''. 
17. Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 
18. Τη ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
Π1/667/29- 3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί 
εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την 
παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95, από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. 
19. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 
Α'240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 
20. Το Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις. 
21. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
22. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα κατόπιν της εφαρμογής του Ν. 4403/2016(ΦΕΚ Α’125). 
23. Το Ν. 4403/2016(ΦΕΚ Α’125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 
……………….του και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» με 
τον οποίο καταργείται μέρος του Ν. 4281/2014. 
24. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
25. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 
26. Τη ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 
27. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 
11 του Ν. 4013/2011. 
28. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις. 
29. Την υπ. αριθ. …………… Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου περί αποδοχής της Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου 
Λέσβου» και Κωδικό ΟΠΣ….. 



 

 

30. Την υπ. αριθ. …………… Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου περί αποδοχής της Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης» και 
Κωδικό ΟΠΣ…. 
31. Την υπ. Αριθ. …………… Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση  διενέργειας 
προμήθειας.  
32. Την υπ. αριθ. …………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης - Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός Όρων Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών.  
33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ………………………. σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ …………….. 
επί του σχεδίου διακήρυξης. 
34. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη  
 

Τα λοιπά έγγραφα: 

 Την αριθμ.  ……………………/2017 (ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λέσβου  «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών & Αξιολόγησης 
Προσφορών» (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016). 

 Την αριθμ. ……………………………../2017 (ΑΔΑ: ……………………………..) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Λέσβου  «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, (άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016). 

 Το από …/.../2017 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: ............. 
 Την υπ. Αριθμ. 30/2016  Μελέτη του Δήμου Λέσβου 
 Την αριθμ. .../2017 (ΑΔΑ: …) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  «έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών -

έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων - καθορισμός όρων διακήρυξης».     
 Την αριθμ. ..…../../../2017  Διακήρυξη του Δημάρχου με ΑΔΑΜ: .................. 
 Το από ../..-..-2017 Πρακτικό Νο 1 «Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»  της Επιτροπής 

Διενέργειας διαγωνισμού. 
 Το από ../..-..-2017 Πρακτικό Νο 2  «Αποσφράγιση & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών» της 

Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού. 
 Το από   .../..-..-2017 Πρακτικό Νο 3 «Αποσφράγιση & Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»  της 

Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού. 
 Την αριθμ. …../2017  (ΑΔΑ: …) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου «Έγκριση 

Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού – κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού»,   
καθώς και την αριθμ. …../……/..-..-2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου 

 Την οικονομική προσφορά τ..      ………………………….. 
 Την αριθμ. ……/..-..-2017 Ανακοίνωση Κατακύρωσης της προμήθειας. 

 
 

  

ΑΑννααθθέέττεειι  

στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών του παραρτήματος Α’  της 
παρούσης, στον  τόπο παράδοσης που αναφέρεται στην προκήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και 
συμφωνίες: 

 

Άρθρο  1 -  Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση 

1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης ……/2017 του διαγωνισμού και την προσφορά 
του προμηθευτή, που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση ………/2017 της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λέσβου. 

1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται 
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο. 



 

 

1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η αριθμ. ………./2017 Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η 
οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 – Είδη – ποσότητα – τιμές 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

     

     

     

     

     

     

     

     

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

2.2 Ο τόπος προορισμού των ειδών φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση Παράρτημα Γ΄. 

2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε ………………………… ευρώ πλέον 
ΦΠΑ ………………ευρώ. 

Άρθρο 3 – Χρηματοδότηση 

Η συνολική  δαπάνη είναι …………………………………………….  (………………. €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι:   
…………………………………………………… (……………………… €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   και θα βαρύνει 
τον Κ.Α……………….. του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2016. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΕΤΠΑ (Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020») 
Το σύνολο των δαπανών της Προμήθειας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑ: ……………/ ΣΑ: 
……………). 

Άρθρο 4 - Προέλευση των ειδών – Προδιαγραφές 

4.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και παρασκευής του αντίστοιχου 
εργοστασίου / εργοστασίων , όπως φαίνονται στο συνημμένο, σε αυτή τη σύμβαση, Παράρτημα Β΄.  

4.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του 
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών 
της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική 
αξιολόγηση.   

 

Άρθρο 5 – Διάρκεια σύμβασης  



 

 

Από την υπογραφή της και μέχρι τις …………………... 

 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη 

αυτής. 

 

Άρθρο 6 – Προθεσμίες 

 

Ο χρόνος παράδοσης ανέρχεται σε ……….. (….) μήνες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης 
του χρόνου, της ημερομηνίας  υπογραφής της παρούσας σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό 
διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, 
δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του 
προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράδοσης του ή έληξε ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

       

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 

 

Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 

Δήμου Λέσβου. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των ειδών 

στον τόπο προορισμού του παραρτήματος Γ' της παρούσης διακήρυξης. 

Το σύνολο των ποσοτήτων μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί  μέχρι ποσοστού 15% 

εντός του προϋπολογισμού ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων όπως προσδιορίζονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Αναλυτικής Διακήρυξης. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής ποσότητας 

απαιτείται η συναίνεση του αναδόχου. 

Οι Επιτροπές Παραλαβής έχουν συσταθεί  σύμφωνα με την με αριθμό ……./……….. απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τόπους στους ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του 

Δήμου Λέσβου. 

Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από τη Διακήρυξη και το υφιστάμενο εν ισχύ νομικό πλαίσιο. 

 

 

 

Άρθρο 7 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 



 

 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που συνεστήθη με 
την υπ. αριθμ …../2016 Απόφαση Δ.Σ.   

Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή τους. 

 

Άρθρο 8 - Πληρωμές – κρατήσεις 

 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε παραλαβή 

τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται τμηματικά μετά την υποβολή των τιμολογίων και αφού 

υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου 

για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους που ορίζονται από το Νόμο. 

 

Άρθρο 9- Λοιποί όροι 

 

9.1 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Προμηθευτή θα λύνεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με το ελληνικό 
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

9.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, με στοιχεία 
……………………. ποσού ………… €, ημερομηνία έκδοσης ……………. της Τράπεζας ……………...   

9.3 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα δύο (2) 
κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

      Για τον Δήμο Λέσβου                                                                           Για τον Προμηθευτή 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα126)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα127) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ128. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………129 υπέρ του  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

127
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

128
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

129
   ο.π. υποσ. 3. 



 

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..130  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
130

  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
131

  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  



 

 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............132  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 133 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 134.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

133
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

134
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  



 

 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της135.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε136. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
136

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



 

 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 



 

 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  



 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ομάδα Α’: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΠΟΛΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Λοιπά 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 

    

2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΠΙΑΤΩΝ 

    

3 
CD PLAYER 

    

4 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

    

5 
ΤΟΣΤΙΕΡΑ 

    

6 
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 

    

7 
MULTI 

    

8 
ΜΙΞΕΡ 

    

9 ΦΟΥΡΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

    

10 ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

    

11 
DVD PLAYER 

    



 

 

12 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX 

    

13 
ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    

14 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

    

15 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ 

    

16 
ΦΡΙΤΕΖΑ  

    

17 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

    

              

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Ο προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Ομάδα Β’: ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Λοιπά 

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΜΟΝΑ 

    

2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΜΟΝΕΣ 

    

3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΕΣ 

    

4 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

    

5 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ  

    

6 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΜΠΑΝΙΟΥ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

    

7 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

    

8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 
- ΧΕΙΡΟΣ 

    

9 ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΝΗΠΙΩΝ 

    

                                                                                              Ο προσφέρων 

 



 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 
 

Ομάδα Γ’: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ                                       

 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Λοιπά 

1 
ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

    

2 ΒΑΓ. 
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

    

3 
ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

    

4 
ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

    

5 
ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

    

6 
ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

    

7 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΦΡΑΧΤΗΣ (Set) 

    

8 ΣΤΡΩΜΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

ΒEBE 

    

9 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 

    

 

 

 

Ο προσφέρων 



 

 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 
Ομάδα Δ’: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ  
 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Λοιπά 

1 
ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ 

    

2 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  

    

3 ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ 

    

4 ΤΟΥΛΗΘΡΑ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ  

    

5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  

    

6 ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ 
ΤΡΕΙΣ ΡΟΔΕΣ 

    

7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
ΑΥΛΗΣ 

    

 
 
 

 

 

 

 

Ο προσφέρων 

 

 



 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 
 
 
 
 
 
Ομάδα Ε’: ΕΠΙΠΛΩΣΗ 
 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Λοιπά 

1 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

    

2 ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ 
ΑΦΡΩΔΗ 

    

3 ΕΠΙΠ. 
ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

    

4 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ 
ΦΑΓΗΤΟΥ 

    

5 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ 
ΒΡΕΦΙΚΟ 

    

6 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟ 

    

7 ΠΑΡΚΟ ΜΕ 
ΣΤΡΩΜΑ 

    

8 
RELAX 

    

9 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

    

10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 
ΣΠΙΤΑΚΙ 

    

11 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

    



 

 

12 
ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

    

13 
ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ 

    

14 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  

    

15 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

    

16 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  

    

17 
ΜΟΚΕΤΕΣ 

    

18 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

    

 
 

 

 

Ο προσφέρων 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα ΣΤ’: ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Λοιπά 

1 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

    

2 ΤΑΨΙΑ 
ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ 

    

3 ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ 
- ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ) 

    

4 
ΚΟΥΤΑΛΕΣ 

    

5 ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

    

6 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - 

INOX - Σετ 2 
τεμαχίων 

    

7 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 
ΜΕΣΑΙΑ 

    

8 
ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ 

    

9 
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ 

    

10 
ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ 

    



 

 

11 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ 

    

12 
ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

    

13 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

    

14 
ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ 

    

15 
ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 

    

16 
ΜΠΩΛ  

    

15 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 

    

16 
ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

    

17 
ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 

    

18 
ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΙΚ 

    

 
 

 

 

Ο προσφέρων 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., οδός 

……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Α Ομάδα Α’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αριθμητικώς Ολογράφως  Αριθμητικώς 

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ    

2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ    

3 CD PLAYER    

4 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ    

5 ΤΟΣΤΙΕΡΑ    

6 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ    

7 MULTI    

8 ΜΙΞΕΡ    

9 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ    

10 ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

11 DVD PLAYER    

12 ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX    

13 ΗΛ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ    

14 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ    

15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ    

16 ΦΡΙΤΕΖΑ     

17 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ    

ΣΥΝΟΛΟ  

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Β Ομάδα Β’ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΝΑ    

2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΕΣ    

3 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΕΣ    

4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ    

5 ΣΤΡΩΜΑΤΑ     

6 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ    

7 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ    

8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ - ΧΕΙΡΟΣ    

9 ΠΟΔΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ    



 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Γ Ομάδα Γ ‘ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΒΑΓ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ    

2 ΒΑΓ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ    

3 ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ    

4 ΓΩΝΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΟ    

5 ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ    

6 ΓΩΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ    

7 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ (Set)    

8 ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒEBE    

9 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ    

ΣΥΝΟΛΟ  

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Δ Ομάδα Δ’ : ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ    

2 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ     

3 ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ    

4 ΤΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ     

5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ     

6 ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΟΔΕΣ    

7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΥΛΗΣ    

ΣΥΝΟΛΟ  

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Ε Ομάδα Ε’: ΕΠΙΠΛΩΣΗ Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ    

2 ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ ΑΦΡΩΔΗ    

3 ΕΠΙΠ. ΑΠΟΘ.ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ    

4 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ    

5 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ    

6 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ    

7 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ    

8 RELAX    

9 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ    

10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΣΠΙΤΑΚΙ    

11 ΓΡΑΦΕΙΟ    

12 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ    



 

 

13 ΚΥΨΕΛΗ ΝΗΠΙΩΝ    

14 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ     

15 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ    

16 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ     

17 ΜΟΚΕΤΕΣ    

18 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ    

ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΤ Ομάδα ΣΤ’ : ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΜΑΧΑΙΡΙΑ    

2 ΤΑΨΙΑ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ    

3 ΜΠΡΙΚΙ (ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ - ΜΕΓΑΛΟ ΙΝΟΧ)    

4 ΚΟΥΤΑΛΕΣ    

5 ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ    

6 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - INOX - 
Σετ 2 τεμαχίων 

   

7 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΣΑΙΑ    

8 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΜΙΚΡΑ    

9 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ    

10 ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΝΟΧ    

11 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ-ΒΑΘΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ    

12 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ    

13 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘ. ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ    

14 ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΝΟΧ    

15 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ    

16 ΜΠΩΛ     

17 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ    

18 ΤΑΠΕΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ    

19 ΤΗΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ    

20 ΦΟΡΜΕΣ ΚΕΙΚ    

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΤΟΠΟΣ……………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ………………………… 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’– Ε.Ε.Ε.Σ. 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΕΕΕΣ  

 


