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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

 

ΤΜΗΜΑ   1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  

(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗ 171/2017 - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ») 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι απαντήσεις θα παραπέμπουν στο προσπέκτους των ειδών ή σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

Α. ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 Γενικά στοιχεία  - Υλικό και τεχνικά  κατασκευής – Αερισμός και θερμική μόνωση κάδου  

1.1 2.450 τεμάχια χωρητικότητας 300 lt ±10%. 300 lt ±10%   

1.2 100 τεμάχια χωρητικότητας 400 lt ±10%. 400 lt ±10%   

1.3 Υλικό κατασκευής: από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας που 

δύναται να ανακυκλωθεί 
ΝΑΙ   

1.4 Πάχος τοιχωμάτων: ≥ 5 mm ≥ 5 mm   

1.5 Εμβαδόν της βάσης/έδρασης του κάδου: μεγαλύτερο από 0,55 τ.μ. 

και δεν θα ξεπερνά το ένα τ.μ. 
0,55τ.μ.<E<1τ.μ   

1.6 Ανώτατο ύψος : 1,1 μέτρο  ≤ 1,1 μ.   

1.7 Το κυρίως σώμα: θα είναι κατασκευασμένο με μονομπλόκ χύτευση 

υπό πίεση (injection)  ειδικό σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε 

καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις 

ΝΑΙ   

1.8 Το κυρίως σώμα: θα φέρει διάταξη άριστης στήριξης / πάκτωσης του 

σώματος στο έδαφος και σχήμα που θα βοηθάει στη σταθερότητα 

του κάδου, στην ταχεία κομποστοποίηση, στην ευκολότερη 

ανάδευση των υλικών και στον ικανοποιητικό αερισμό για την 

αποφυγή οσμών 

ΝΑΙ   

1.9 Καπάκι: φαρδύ, αφαιρούμενο στο επάνω μέρος του κάδου κατά 

προτίμηση με δυνατότητα ελεγχόμενου αερισμού 
ΝΑΙ   

1.10 Πόρτα εξαγωγής κομπόστ στο κάτω μέρος του πλευρικού 

τοιχώματος 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

1.11 Τα τοιχώματα του κάδου, θα έχουν οπές που θα επιτρέπουν τον 

βέλτιστο αερισμό 
ΝΑΙ   

1.12 Τα τοιχώματα πρέπει να προσφέρουν μόνωση είτε με κατάλληλο 

υλικό για αυτό το σκοπό, είτε κατασκευαστικά με πολλαπλά 

τοιχώματα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εφόσον αυτό 

αποδεικνύεται, για αποφυγή πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών 

θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κάδου. 

ΝΑΙ   

1.13 Οι οπές αερισμού του κάδου, θα εξασφαλίζουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά : 

 Επαρκή αερισμό αλλά παράλληλα όχι υπερβολικός ώστε να 

μειώνει την υγρασία και να καθυστερεί την διαδικασία 

κομποστοποίησης. 

 Διανομή οπών αερισμού σε όλη την επιφάνεια, ώστε ακόμα και 

αν κατά λάθος τμήμα αυτού είναι μπλοκαρισμένο εξωτερικά, η 

ροή του αέρα να είναι εγγυημένη. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Οι υποδοχές εισόδου του αέρα να είναι σχεδιασμένες ώστε να 

αποφεύγεται η είσοδος της βροχής στο εσωτερικό του κάδου. 

 Οι οπές στα τοιχώματα θα επιτρέπουν τη δημιουργία αεραγωγών 

ώστε να επιτυγχάνουν επαρκή θερμομόνωση, υγρομόνωση και 

επαρκή παροχή οξυγόνου. 

 Οι οπές θα είναι κατασκευασμένες ώστε να αποτρέπουν την 

είσοδο εντόμων και τρωκτικών 

1.14 Χρώμα : σκούρο ΝΑΙ   

1.15 Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης κατασκευής και όχι περισσότερο από 

έξι (6) μήνες κατά την παράδοση στο Δήμο 
ΝΑΙ   

1.16 Θα φέρει αρίθμηση με αύξων αριθμό για το σύνολο των κάδων, όσοι 

και οι κάδοι για τις δύο διαφορετικές χωρητικότητες (διαφορετική 

αρίθμηση για τις δύο χωρητικότητες) 

ΝΑΙ   

1.17 Θα φέρει θερμοεκτύπωση με το λογότυπο του Δήμου και τη 

χρονολογία 
ΝΑΙ   

1.18 Θα φέρει πινακίδα ικανού μεγέθους με οδηγίες χρήσεις, σύμφωνα 

με τις οδηγίες τις υπηρεσίας 
ΝΑΙ   

1.19 Θα φέρει Σύστημα κλειδώματος του κάδου των 400 lt ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

2 Πιστοποιητικά 

2.1 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο 

οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή 

σε επίσημη μετάφραση αυτής 

ΝΑΙ   

2.1.1 

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά 

ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα 

τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί 

μέρους τμημάτων, όπως το καπάκι, κλπ, να είναι πιστοποιημένος και 

αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   

2.1.2 
Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των 

κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού 
ΝΑΙ   

3 Εγγύηση 

3.1 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, καταθέτοντας 

Υπεύθυνη Δήλωση, ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 

έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): 

ΝΑΙ   

3.1.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη), (η εγγύηση 

να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 

εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 

χειρισμό) 

≥ 2 έτη   

3.1.2 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα 

του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο 

του Προμηθευτή μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της 

Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.1.3 

Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνες 

δηλώσεις / βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον 

Προμηθευτή)  

≥ 10 έτη   

3.1.4 

Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών 

(υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (σε ημερολογιακές 

ημέρες) 

≤ 10 ημέρες   

3.1.5 

Διάρκεια (σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής 

την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση 

από τον Προμηθευτή) 

ΝΑΙ   

3.1.6 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να 

γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή 

ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ   

3.1.7 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να 

επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ΝΑΙ   

3.2 

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το 

δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης 

νέου 

ΝΑΙ   

3.3 
Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω 

τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 
≥ 25%   

4 
Τεχνικό φυλλάδιο prospectus με πλήρη στοιχεία προσφερόμενων κάδων με τις παρακάτω 

ελάχιστες πληροφορίες 

4,1 Εμπορική ονομασία ΝΑΙ   

4.2 Χώρα προέλευσης ΝΑΙ   

4.3 Εργοστάσιο κατασκευής ΝΑΙ   

4.4 Υλικό κατασκευής ΝΑΙ   

4.5 Διαστάσεις κάδου ΝΑΙ   

Β. ΚΑΔΟΣ 10 lt 

1 Γενικά στοιχεία  - Υλικό και τεχνικά  κατασκευής 

1.1 Οι κάδοι: θα είναι πρόσφατης κατασκευής ≤6 μηνών   

1.2 Το κυρίως σώμα:  αποτελείται από το καπάκι και την χειρολαβή ΝΑΙ   

1.3 Χωρητικότητα:  περίπου 10lt (+10%). 10lt +10%   

1.4 Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, άριστης ποιότητας που δύναται 

να ανακυκλωθεί 

ΝΑΙ   

1.5 Το κυρίως σώμα: πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση 

μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε 

καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. 

ΝΑΙ   

1.6 Ο σχεδιασμός του: το σχήμα, οι στρογγυλεμένες επιφάνειες και η 

εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα 

και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται 

πλαστικές σακούλες 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.7 Το καπάκι του: να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα και να 

είναι αποσπώμενο για εύκολο καθάρισμα. Να διαθέτει ευρύ 

εμπρόσθιο χείλος για το εύκολο άνοιγμα με την άκρη του δαχτύλου. 

Όταν το καπάκι είναι κλειστό πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στο 

κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος 

εντόμων και νερού στον κάδο 

ΝΑΙ   

1.8 Η χειρολαβή: να είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει την 

άνετη και εύκολη μεταφορά και να είναι ενιαίο κομμάτι με δύο 

σημεία περιστροφής που προσαρμόζονται στο κυρίως σώμα. Το 

κράτημά της θα είναι ανθεκτικό 

ΝΑΙ   

1.9 Χρώμα κάδου: ενσωματωμένο στην α’ ύλη ΝΑΙ   

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 

1 Γενικά στοιχεία  - Υλικό και τεχνικά  κατασκευής 

1.1 
O κάθε κάδος οικιακής κομποστοποίησης, θα συνοδεύεται από ένα 

εργαλείο ανάδευσης κομπόστ, μεγάλης αντοχής 
ΝΑΙ   

1.2 Υλικό: από γαλβανισμένο χάλυβα  ΝΑΙ   

1.3 Μήκος: 100 cm ± 15%, 100 cm ± 15%   

1.4 Διάμετρος ανάδευσης:  περίπου 12 cm ≈12 cm   

1.5 Να έχει την δυνατότητα να αναδεύει και να αερίζει το κομπόστ. ΝΑΙ   

1.6 Το σχήμα του θα είναι σπειροειδές και κατά την χρήση του στον 

κάδο κομποστοποίησης θα βοηθά στην ανάμιξη και θα διευκολύνει 

την διείσδυση της οργανικής μάζας 

ΝΑΙ   

1.7 Να έχει την δυνατότητα δειγματοληψίας κομπόστ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

1.8 Να έχει την δυνατότητα  συγκομιδής κομπόστ (1,5 λίτρο περίπου). ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

Δ. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ pH 

1 
O κάθε κάδος οικιακής κομποστοποίησης, θα συνοδεύεται από 

σταθεροποιητή pH ποσότητας τουλάχιστον 0,250 kg 
≥ 0,250 kg   

E. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΟΝΟΣ ΓΑΙΟΣΚΩΛΗΚΩΝ 

1 Γενικά στοιχεία  

1.1 

O κάθε κάδος οικιακής κομποστοποίησης, θα συνοδεύεται από 

ζωντανούς γόνους γαιοσκωλήκων, μέσα σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο υπόστρωμα που θα τους εξασφαλίζει την τροφή και 

το ιδανικό περιβάλλον επιβίωσης και μεταφοράς, μέχρι την 

εγκατάστασή τους στον κάδο κομποστοποίησης. 

ΝΑΙ   

1.2 Κατηγορία/είδος γαιοσκωλήκων: Στην προσφορά θα αναφέρεται το 

είδος του γόνου των γαιοσκωλήκων και θα συνοδεύεται από σχετικά 

προσπέκτους / έντυπο υλικό, όπου θα αποδεικνύεται η 

καταλληλότητα του είδους, για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. 

ΝΑΙ   

1.3 Ποσότητα / Όγκος : ≥1 lt ανά κάδο ≥1 lt / κάδο   

1.4 Συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά τους και την προστασία από 

χαμηλές ή/και υψηλές θερμοκρασίες για την εξασφάλιση της 

επιβίωσή τους, μέχρι και την εγκατάστασή τους στο κάδο 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

κομποστοποίησης. 

 Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες που θα ζητούνται 

κάθε φορά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα διάθεσης και τοποθέτησης των κάδων στους 

ενδιαφερόμενους, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 

του Δήμου 

ΝΑΙ   

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 Δείγμα 

1.1 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα 

όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους 

καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, να 

προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου 

προσφερόμενου κάδου, με τα συνοδευτικά του εκτός των 

γαιοσκωλήκων, για έλεγχο (χωρίς επιπλέον χρέωση), τουλάχιστον 

τρεις μέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και 

στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας.  

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής 

προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα κατά τις 

δοκιμές. 

ΝΑΙ   

2 Χρόνος παράδοσης 

2.1 
Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη 

διακήρυξη). Η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική. 
≤ 90 ημέρες   

2.2 

Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στις αποθήκες του Δήμου, 

εντός των διοικητικών του ορίων με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

3 Οδηγίες Χρήσης 

3.1 
O κάθε κάδος οικιακής κομποστοποίησης, θα συνοδεύεται από 

οδηγίες χρήσεως 
ΝΑΙ   

3.2 Γλώσσα: Ελληνική ΝΑΙ   

4 Εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου και των δημοτών 

4.1 Διάρκεια: ≥ των 2 ωρών ανά Δημοτική ενότητα του Δήμου Λέσβου ≥ 2 h / Δ.Ε.   

5 Τηλεφωνική υποστήριξη  

5.1 Δίμηνη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. ≥ 2 μηνών   

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

6.1 Σύμφωνα με το άρθρο 6.6 της διακήρυξης ΝΑΙ   

 

Ημερομηνία .../.../ 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
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ΤΜΗΜΑ 2:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 

(ΟΜΑΔΑ Α ΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 172/2017  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι απαντήσεις θα παραπέμπουν στο προσπέκτους των ειδών ή σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία 

Προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου του 

προγράμματός της οικιακής κομποστοποίησης. 

Α. Μονάδα Η/Υ 

1 ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – MOTHERBOARD 

1.1 Τοποθέτηση: ΑΤΧ ΝΑΙ   

1.2 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Core I5 ΝΑΙ   

1.3 Υποδοχές μνήμης: τουλάχιστον 2 x DDR3 1600 MHz ΝΑΙ   

1.4 Υποστήριξη δίσκων: SATA IΙI ΝΑΙ   

1.5 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη κάρτα ήχου, κάρτα 

δικτύου 10/100/1000 ΜBit Lan 
ΝΑΙ   

2 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ON BOARD – VGA CARDS ΝΑΙ   

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ – CPU 

3.1 Πυρήνας προτεινόμενος: Intel Core Ι5 Ταχύτητα: 2 GHz (τουλάχιστον) ΝΑΙ   

3.2 Τοποθέτηση: Socket s1150 ΝΑΙ   

4 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ – HARD DISK HDD 

4.1 Χωρητικότητα: 1 ΤΒ ΝΑΙ   

4.2 Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm ΝΑΙ   

4.3 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA III ΝΑΙ   

4.4 Μνήμη Buffer: 64 MB (τουλάχιστον) ΝΑΙ   

5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ – HARD DISK SSD 

5.1 Χωρητικότητα: 250 GΒ ΝΑΙ   

5.2 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA III ΝΑΙ   

5.3 Τεχνολογία Μνήμης: 3D v - nant ΝΑΙ   

6 DVD 

6.1 Σύνδεση:  SATA ΝΑΙ   

6.2 Οπτικό Μέσο : DVD Writer ΝΑΙ   

6.3 Ταχύτητα Ανάγνωσης CD : 48x ΝΑΙ   

6.4 Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD : 16x ΝΑΙ   

6.5 Ταχύτητα Εγγραφής CD: 48x ΝΑΙ   

6.6 Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R : 16x ΝΑΙ   

6.7 Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R : 16x ΝΑΙ   

7 ΜΝΗΜΗ RAM 

7.1 Μέγεθος: 8 GΒ ΝΑΙ   

7.2 Τύπος  Μνήμης: DDR3 ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.3 Ταχύτητα  Διαύλου: 1600 MHz ΝΑΙ   

8 ΚΟΥΤΙΑ – CASES – ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 

8.1 Τροφοδοτικό: 80 Plus Bronze, 350W (τουλάχιστον) ΝΑΙ   

8.2 Τύπος: TOWER με front USB 3.0 ΝΑΙ   

9 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΝΤΙΚΙ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.1 Χαρακτήρες: Λατινικοί και Ελληνικοί χαρακτήρες, (Microsoft) ΝΑΙ   

9.2 Ποντίκι: Οπτικού τύπου με ροδέλα USB, ή ασύρματο, (Microsoft) ΝΑΙ   

9.3 
Συνοδεύεται από 2 desktop ηχεία, με ανεξάρτητη τροφοδοσία (όχι 

με USB) 
ΝΑΙ   

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    

10.1 WINDOWS 10 PRO GR ΝΑΙ   

Β. Οθόνη Η/Υ 

1 ΟΘΟΝΗ  τουλάχιστον 23,8΄΄ ιντσών τεχνολογίας TFT LCD ΝΑΙ   

1.1 Τύπος Panel: IPS Panel, LED ΝΑΙ   

1.2 Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας : τουλάχιστον 23,8΄΄ ΝΑΙ   

1.3 Προτεινόμενη ανάλυση: 1920x1080 ΝΑΙ   

1.4 Αντίθεση: 1.000:1 ΝΑΙ   

1.5 Συνδέσεις : D-SUB, HDMI, Display – port ΝΑΙ   

1.6 
Πρόσθετες Δυνατότητες: Ρυθμιζόμενο ύψος του stand, καθώς και 

κλίση στην οθόνη προς τα εμπρός και προς τα πίσω για άνετη θέαση 
ΝΑΙ   

Γ. Λοιπές Απαιτήσεις 

1 Χρόνος παράδοσης 

1.1 Χρόνος παράδοσης. ≤ 30 ημέρες   

1.2 

Η παράδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα γίνει στην έδρα του 

Δήμου Λέσβου, στο Δημαρχείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας, και τα έξοδα θα βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 Εγγύηση κατασκευής προϊόντος 

2.1 

Εγγύηση κατασκευής του προϊόντος τουλάχιστον 2 ετών για 

οποιοδήποτε ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλετε σε κακή χρήση. 

Το χρονικό αυτό διάστημα ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα 

επιδιόρθωση ή αντικαταστήσει το εξάρτημα ή εξαρτήματα στα 

οποία οφείλετε η βλάβη. 

ΝΑΙ   

 

 

Ημερομηνία .../.../ 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  

http://www.e-shop.gr/trofodotika-pc-psu-l?table=PER&category=%D4%D1%CF%D6%CF%C4%CF%D4%C9%CA%CF
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ΤΜΗΜΑ 3:  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

(ΟΜΑΔΑ Β ΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 172/2017  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Σχεδιασμός έντυπου ενημερωτικού /διαφημιστικού υλικού 

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

1.1 Θα έχει θέμα την οικιακή κομποστοποίηση και θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω. 
ΝΑΙ   

1.1.1 Δίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο διαστάσεων Α4 ΝΑΙ   

1.1.2 Αφίσα διαστάσεων 70x100 ΝΑΙ   

1.1.3 Πανό τύπου banner διαστάσεων 1,30x6,00 ΝΑΙ   

1.1.4 Πανό τύπου roll-up 0,80x2,00 ΝΑΙ   

1.1.5 Διαφημιστικά μαγνητάκια ΝΑΙ   

1.1.6 Διαφημιστικές υφασμάτινες τσάντες ώμου ΝΑΙ   

1.2 Η τελική διαμόρφωση των παραπάνω ως προς το σχέδιο και κείμενο 

θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου. 

ΝΑΙ   

Β. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων 

1 
Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων για την οικιακή 

κομποστοποίηση 
3.500 TEM   

1.1 Θα είναι δίπτυχα ΝΑΙ   

1.2 Έγχρωμη εκτύπωση (4χρωμία) ΝΑΙ   

1.3 Δύο όψεων ΝΑΙ   

1.4 Σε ανακυκλώσιμο χαρτί ΝΑΙ   

1.5 Διαστάσεων Α4 ΝΑΙ   

1.6 
Στην 1

η
 σελίδα του φυλλαδίου θα υπάρχει το λογότυπο και στις 

υπόλοιπες τρεις κείμενο 
ΝΑΙ   

1.7 
Κείμενο 470 λέξεων περίπου το οποίο θα καθοριστεί σε συνεργασία 

με την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Γ. Εκτύπωση ενημερωτικών αφισών 

1 Εκτύπωση ενημερωτικές αφίσες 15 TEM   

1.1 Έγχρωμες ΝΑΙ   

1.2 Μονής εκτύπωσης ΝΑΙ   

1.3 Διαστάσεων 70x100 εκ. ΝΑΙ   

1.4 Χαρτί glossy ΝΑΙ   

1.5 Εκτύπωση plotter ΝΑΙ   

1.6 
Το κείμενο και ο σχεδιασμός τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με 

την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Δ. Εκτύπωση πανό (banner) 

1 Εκτύπωση πανό (banner) 2 TEM   

1.1 Έγχρωμα (banner) ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.2 Κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους ΝΑΙ   

1.3 Διαστάσεων 1,30x6,00 μ. ΝΑΙ   

1.4 
Θα φέρουν ειδικές στηρίξεις και δεσίματα ώστε να μπορούν να 

αναρτηθούν σε τοίχους κτηρίων 
ΝΑΙ   

1.5 Εκτύπωση plotter ΝΑΙ   

1.6 
Το κείμενο και ο σχεδιασμός τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με 

την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

E. Εκτύπωση πανό τύπου roll-up 

1 Εκτύπωση πανό τύπου roll-up 2 TEM   

1.1 Έγχρωμα τύπου roll-up ΝΑΙ   

1.2 Κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους ΝΑΙ   

1.3 Διαστάσεων 0,80x2,00 μ. ΝΑΙ   

1.4 Θα διατίθενται μαζί με μηχανισμό στήριξης ΝΑΙ   

1.5 Εκτύπωση plotter ΝΑΙ   

1.6 
Το κείμενο και ο σχεδιασμός τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με 

την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

ΣΤ. Εκτύπωση διαφημιστικών μαγνητών 

1 Εκτύπωση διαφημιστικών μαγνητών 1.106 TEM   

1.1 Έγχρωμα με πλαστικοποίηση ΝΑΙ   

1.2 Τύπου ψυγείου ΝΑΙ   

1.3 Θα έχουν θέμα την οικιακή κομποστοποίηση ΝΑΙ   

1.4 Διαστάσεων 8x6 εκ. περίπου ΝΑΙ   

1.5 
Το κείμενο και ο σχεδιασμός τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με 

την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Ζ. Εκτύπωση διαφημιστικών τσαντών ώμου 

1 Εκτύπωση διαφημιστικών τσαντών ώμου 2.110 TEM   

1.1 Υφασμάτινες τσάντες ΝΑΙ   

1.2 Διαστάσεις τσάντας ≥ 30x40 εκ. ΝΑΙ   

1.3 Μακρύ χερούλι τσάντας ΝΑΙ   

1.4 Χρώμα τσάντας εκρού ΝΑΙ   

1.5 Ύφασμα τσάντας 100% βαμβακερό ΝΑΙ   

1.6 Απαίτηση σε Βάρος ≥ 245 g/m
2
 ΝΑΙ   

1.7 Έγχρωμη εκτύπωση στη μια πλευρά (4χρωμία) ΝΑΙ   

1.8 Διαστάσεις Εκτύπωσης ≥ 25x20 εκ. ΝΑΙ   

1.9 
Το κείμενο και ο σχεδιασμός τους θα καθοριστούν σε συνεργασία με 

την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Η. Λοιπές Απαιτήσεις 

1 Χρόνος παράδοσης 

1.1 Χρόνος παράδοσης. ≤ 30 ημέρες   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.2 

Η παράδοση των διαφημιστικών υλικών θα γίνει στην έδρα του 

Δήμου Λέσβου, στο Δημαρχείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας, και τα έξοδα θα βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

 

 

Ημερομηνία .../.../ 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΤΜΗΜΑ 4:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟΛΩΝ» 

(ΟΜΑΔΑ Γ  ΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 172/2017  

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Προμήθεια παντελονιών  εργασίας 8 TEM   

1.1 Σύνθεση: 65% πολυεστέρας και 35% βαμβάκι ΝΑΙ   

1.2 Απαίτηση σε Βάρος: 190-200 g/m
2
 ΝΑΙ   

1.3 Ραφές : Διπλές ΝΑΙ   

1.4 Μέση παντελονιού: Ελαστική ΝΑΙ   

1.5 Δύο πλαϊνές, ανοιχτές τσέπες στο ύψος των γοφών ΝΑΙ   

1.6 
Δύο τσέπες πλαϊνές εξωτερικές στο ύψος των μοιρών που κλείνουν 

με καπάκι και αυτοκόλλητο 
ΝΑΙ   

1.7 
Δύο τσέπες πίσω εξωτερικές που κουμπώνουν με καπάκι και 

αυτοκόλλητο. 
ΝΑΙ   

1.8 
Τα μεγέθη: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

1.9 
Η απόχρωσή τους: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Β. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ 

1 Προμήθεια μπλουζάκια κοντομάνικα 8 TEM   

1.1 Τύπου: Μακό και unisex ΝΑΙ   

1.2 Μανίκι: Κοντό ΝΑΙ   

1.3 Σύνθεση: 100% βαμβάκι ΝΑΙ   

1.4 Απαίτηση σε Βάρος: ≥ 200 g / τεμ (για μεσαίο μέγεθος) ΝΑΙ   

1.5 Λαιμόκοψη: Στρογγυλή ΝΑΙ   

1.6 Θα φέρει μπροστινό τύπωμα με την ένδειξη: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΝΑΙ   

1.7 Στην πίσω όψη του θα φέρει λογότυπο ΝΑΙ   

1.8 
Το λογότυπο: θα καθορισθεί από την υπηρεσία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης. 
ΝΑΙ   

1.9 
Τα μεγέθη: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

1.10 
Η απόχρωσή τους: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Γ. ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ 

1 Προμήθεια Μπλούζας φούτερ 8 TEM   

1.1 Τύπου: Φούτερ και unisex ΝΑΙ   

1.2 Μανίκι: Μακρύ ΝΑΙ   

1.3 Σύνθεση: 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρας ΝΑΙ   

1.4 Απαίτηση σε Βάρος: ≥ 370 g / τεμ (για μεσαίο μέγεθος) ΝΑΙ   

1.5 Μανσέτες ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.6 Θα φέρει γιακά και τελείωμα με ρέλι ΝΑΙ   

1.7 Θα φέρει μπροστινό τύπωμα με την ένδειξη: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΝΑΙ   

1.8 Στην πίσω όψη του θα φέρει λογότυπο ΝΑΙ   

1.9 
Το λογότυπο: θα καθορισθεί από την υπηρεσία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης. 
ΝΑΙ   

1.10 
Τα μεγέθη: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

1.11 
Η απόχρωσή τους: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Δ. ΚΑΠΕΛΟ 

1 Προμήθεια Καπέλου 8 TEM   

1.1 Τύπου: jokey ΝΑΙ   

1.2 Σύνθεση: 100% βαμβάκι  ΝΑΙ   

1.3 Η εφαρμογή στο κεφάλι θα προσαρμόζεται στο πίσω μέρος με velcro ΝΑΙ   

1.4 Θα φέρει τύπωμα μπροστά που θα αναγράφει: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» ΝΑΙ   

1.5 
Θα φέρει μικρές οπές μοιρασμένες στο σώμα του καπέλου, για 

αερισμό του κεφαλιού 
ΝΑΙ   

1.6 Θα είναι One size ΝΑΙ   

1.7 
Η απόχρωσή τους: θα καθορισθούν από την υπηρεσία Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
ΝΑΙ   

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 Χρόνος παράδοσης 

1.1 Χρόνος παράδοσης. ≤ 30 ημέρες   

1.2 

Η παράδοση των ομοιόμορφων στολών θα γίνει στην έδρα του 

Δήμου Λέσβου, στο Δημαρχείο σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας, και τα έξοδα θα βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   
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