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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια από το ελεύθερο εµπόριο εξοπλισµού (έπιπλα κλπ είδη) για τις τέσσερις 

προκάτ αίθουσες που θα εγκατασταθούν στα νηπιαγωγεία στις Τ.Κ. Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής του 

∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων.(CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ). 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 34.720,00€ µε το Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για την δράση µε τίτλο:  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη, περιλαµβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσης µελέτης.    

 Όσον αφορά το Νοµικό πλαίσιο η παρούσα  προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε : 

1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  

2). 3). Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ο Ν. 3852/2010 

4). Ο Νόµος 2286 / 95  « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5). Το Π.∆ 394 / 96 « Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» 

6). Το Π.∆ 105 / 2000 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα προς το Κοινοτικό 

∆ίκαιο» 

 
                                                                                                                               Ψαχνά, 15-10-2018 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥ 

 

 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.  

ΠΕ5/Α 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Στο παρόν κείµενο περιλαµβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη (λαµπτήρες φωτισµού και φωτεινός 
διάκοσµος) και οι υπόλοιπες σχετικές απαιτήσεις . 
Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας. 
 Όλα τα ζητούµενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, φτιαγµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και θα συνοδεύονται µε τις σχετικές 
Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.  
 Ο Χρωµατισµός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής του ∆ήµου. 

Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για νήπια, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

ασφαλείας και τη µεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασµα του χρόνου.  

Θα είναι κατασκευασµένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. µε επένδυση οξιάς. Τα χρώµατα και τα βερνίκια 

που χρησιµοποιούνται είναι νερού.  

Στα πέλµατα των τραπεζιών και των καθισµάτων τοποθετούνται φυτευτά, ελαστικά τακάκια για αθόρυβη µετακίνηση και για την 
προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεµένα ασφαλή άκρα. 

                                                                                                        
1. Καρεκλάκια χρωµατιστά νηπίων  

Ο σκελετός και η πλάτη είναι κατασκευασµένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισµένη στο φυσικό χρώµα.  

Το κάθισµα είναι από συνθετικό ξύλο Μ.D.F. µε επένδυση οξιάς.  
Ο σκελετός είναι κυµατιστός και έχει ορθογωνική διατοµή.  

Το κάθισµα είναι ανατοµικό και αποτελείται από πέντε κοίλες, µορσαριστές πήχεις.  
Η πλάτη είναι επίσης ανατοµική.  

Σε όλο το σκελετό δεν υπάρχει πουθενά κόγχη γιατί περνιέται όλος στρογγύλη για την ασφάλεια των παιδιών.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις 33 x 34 x 59 εκ. , ύψος καθίσµατος 31εκ.             

 

2. Τραπέζι ορθογώνιο νηπίων χρωµατιστό  

Το σκελετός του τραπεζιού είναι κατασκευασµένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας.  
Το καπάκι του τραπεζιού είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο MDF χρωµατιστό.  

Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού.  

Το βερνίκι που χρησιµοποιείται στις επιφάνειες του τραπεζιού είναι antigrafico, δεν χαράσσεται, δεν απορροφάει χρώµατα και είναι 
ανθεκτικό ακόµη και στα χηµικά καθαριστικά.  

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Το καπάκι του τραπεζιού συνδέεται µε τον σκελετό µε βιδωτές γωνίες για µεγαλύτερη ενίσχυση της αντοχής του.  

Τα πέλµατα του τραπεζιού φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια για την προστασία του δαπέδου.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120Χ60Χ56 εκ. ύψος.     
 

3. Παγκάκι νηπίων µήκους 120 εκ.  

Ο σκελετός του αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και είναι κατασκευασµένος από ξύλο φουρνιστής 
οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. µε επένδυση οξιάς. Θα είναι 
λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου. Όλα τα άκρα του 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 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120Χ32Χ32 εκ. ύψος καθίσµατος.     
 

4. Πίνακας φελλού 200 x 100 εκ  

Πίνακας φελλού διαστάσεων 200 x 100 εκ.  

Το πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουµίνιο       

 



 

 

5. Πίνακας µαρκαδόρου  

Μαγνητικός πίνακας µαρκαδόρου λευκός διαστάσεων 90 x 60 εκ.  

Το πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουµίνιο    

                    

6. Συρταριέρα 15 θέσεων  

Κατασκευασµένη από συνθετικό Ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου ο σκελετός και σε 
διάφορους χρωµατικούς συνδυασµούς τα συρτάρια. Έχει 15 ατοµικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα 

οποία είναι διακοσµηµένα µε κυµατιστό λουκάκι χαραγµένο σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας.  
Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήµα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).  

Το µοντάρισµα των συρταριών γίνεται µε οδοντωτά – µπακλαβαδωτά µάρσα από ειδικό µηχάνηµα για απεριόριστη αντοχή. Όλα 

τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 Χ 40 Χ 71 εκ. 

 

7. Βιβλιοθήκη τύπου κάστρο, επένδυση κολώνας  

Βιβλιοθήκη τύπου κάστρο, επένδυση κολώνας κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, χρωµατιστό. Είναι 
τεσσάρων 6  όψεων και η κάθε όψη έχει 4 αναγνωστήρια και βαθύ ράφι για τα βιβλία στο πάνω µέρος. Είναι µορφοποιηµένο 

κάστρο από ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 55Χ55Χ162εκ. ύψος. Κολώνα έως 33Χ33εκ. 

 

8. Γραφείο νηπιαγωγού διαστ. 120 Χ 80 εκ.  
H επιφάνεια (καπάκι) των γραφείων είναι κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm µε porst-forming 
τελειώµατα.  Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 25 mm  Η Μετώπη (Ποδιά) είναι 
κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 mm.  
Ενδεικτικές διαστάσεις 120 Χ 80 Χ 72 ύψος.  
Λοιπά στοιχεία: Η συνδεσµολογία των µερών (πλαϊνών, επιφάνειας, µετώπης) γίνεται µε φεράµια που εξασφαλίζουν άριστη 

συνδεσµολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιµότητα των µερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόµενη. 

 

9. Κάθισµα τροχήλατο γραφείου  
∆ιαστάσεις : Συνολικό ύψος 70-8- εκατ. περίπου 3  
Ύψος έδρας (κάθισµα) 40-50 εκατ. περίπου  
Πλάτος καθίσµατος 42  
Βάθος >> 40  
Ύψος πλάτης ρυθµιζόµενο 55-75 εκατ. περίπου  
Κατασκευή : Κάθισµα ρυθµιζόµενο, περιστροφικό, ανατοµικό µε χωριστή  ρυθµιζόµενη πλάτη (ως προς το ύψος).  
Βάση µε ενισχυµένο πλαστικό πέντε (5) ακτινών µε ασφαλείς περιστροφικούς  τροχούς.  
Κάθισµα και πλάτη από ενισχυµένο πλαστικό επενδεδυµένο µε αφρώδες πλαστικό αρίστης ποιότητας µε ταπετσαρία από 
ύφασµα.  
Μηχανισµοί ανύψωσης (αµορτισέρ) και πλάτη, ευρωπαϊκής προελεύσεως. 
 
10. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη  
Η συρταριέρα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm µε porst-forming τελειώµατα. Το πάχος της 
µετώπης του συρταριού είναι 18 mm κατασκευασµένη από υψηλής αντοχής laminate. Η κίνηση των συρταριών γίνεται µέσα από 
γλυσιέρες µε αθόρυβους µηχανισµούς κύλισης. Οι συρταριέρες φέρουν όλες κλειδαριές ασφαλείας.  
Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει µολυβοθήκη ενσωµατωµένη στο εσωτερικό του κασώµατος. Ο τύπος της συρταριέρας 
δύναται να είναι : 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενδεικτικές διαστάσεις ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Τροχήλατη 4 συρτάρια 42x53x60H Καρυδί, κερασί, αφέσδαµος 

Αρχειοθήκη τροχήλατη 1 µ + 1 Μ 
συρτάρι 

42x53x60H Καρυδί, κερασί, αφέσδαµος 

 
Στο κάτω µέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις (4) εµφανείς δίδυµοι τροχοί ασφαλείας από πολυαµίδιο, µε ικανότητα κίνησης 
καθ’ όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό. 
 
 
11. Κρεµάστρα νηπιαγωγείου τριών τεµαχίων 
Αποτελείται από τρία ξύλινα τεµάχια διαστάσεων: 800x100mm 
 
12. Παιχνιδοθήκη τροχήλατη µε 8 µεσαία κουτιά.  
Ο σκελετός της παιχνιδοθήκης είναι κατασκευασµένος από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς στο φυσικό χρώµα του ξύλου.  
Τα 8 µεσαία κουτιά είναι πλαστικά σε διάφορα χρώµατα.  Το πλαστικό κατασκευής των κουτιών είναι υψηλής ποιότητας και 
απεριόριστης αντοχής στην χρήση.  Η παιχνιδοθήκη έχει 4 ενισχυµένους τροχούς για εύκολη µετακίνηση.  
Ενδεικτικές διαστάσεις παιχνιδοθήκης : 70Χ47Χ77 εκ. 

 



 
13. Πάγκος µαραγκού  
Περιλαµβάνει 39 εξαρτήµατα και εργαλεία. Ενδεικτικές διαστάσεις : 55 Χ 28,1 Χ 80,7 εκ. 
 
14. Κουκλοθέατρο κυµατιστό  
Τα πλαϊνά του, τα οποία έχουν κυµατιστό σχήµα "λ" είναι κατασκευασµένα από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση οξιάς, 
λουστραρισµένα στο φυσικό χρώµα. Συνδέονται µεταξύ τους µε ξύλινες βέργες πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα κουρτινάκια. 
Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, 
µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 92Χ64Χ142 εκ. 
 
15. Κιτ µαγνητισµού  
Το σετ αποτελείται από 65 εξαρτήµατα για την εξερεύνηση και την κατανόηση του µαγνητισµού. 
 
16.Παζλ σκιών ζωάκια (τσόχινο)  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 Χ 50 εκ.  
 
17. Πίνακας µε µουσικά όργανα  
Το πλαίσιο του πίνακα είναι κατασκευασµένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι 
νερού, µη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεµιούνται µε ειδικά 
µεταλλικά γαντζάκια τα µουσικά όργανα. ∆ιαστάσεις: 73Χ53 εκ. Περιλαµβάνεται πλήρες σετ µουσικών οργάνων: µεταλλόφωνο, 
ντέφι, ταµπουρίνο, 2 ζεύγη µαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες µε λαβή, ζεύγος κύµβαλα µεγάλα, ζεύγος κύµβαλα 
δακτύλων, κύµβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερµάτινα µε λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, µουσικό κρόταλο και τρίγωνο. Σύνολο 18 
µουσικά όργανα. 
 
18. Ντόµινο γίγας ξύλινο  
Περιλαµβάνει 28 κοµµάτια . Ενδεικτικές διαστάσεις : 10 Χ 7,5 Χ 1,5 εκ. 
 
19. Πυραµίδα γίγας µε αριθµούς 
 
20. Αναστηµόµετρο ζωολογικός κήπος ξύλινο 
 
21. Μοκέτα κουτσό µπλε  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 95 Χ 200 εκ. 
 
22. Χαλάκια 4 αγαπηµένα παιχνίδια  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 Χ 100 εκ. το καθένα. 
 
23. Φαρµακείο  
Ξύλινο φαρµακείο. Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 Χ 23 Χ 61 εκ. 
 
24. Κάδος απορριµµάτων πλαστικός µε όψη jean  
Ενδεικτικές διαστάσεις : 25 Χ 32 Χ 39 εκ. 
 
 

                                                                                                                              Ψαχνά, 15-10-2018 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΠ 

 
 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ3/A 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.  

ΠΕ5/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΝΗΠΙΟΥ ΤΕΜ. 88 55,00 

2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΤΕΜ. 44 135,00 

3 ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 120ΕΚ. ΤΕΜ. 30 120,00 

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 200Χ100ΕΚ. ΤΕΜ. 4 55,00 

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ ΤΕΜ. 4 35,00 

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ. 8 480,00 

7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 60Χ38Χ165ΕΚ. ΤΕΜ. 4 480,00 

8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ∆ΙΑΣΤ. 120Χ76Χ75ΕΚ. ΤΕΜ. 4 200,00 

9 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΕΜ. 4 90,00 

10 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΕΜ. 4 170,00 

11 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜ. ΤΕΜ. 4 65,00 

12 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΟΚΤΩ ΜΕΣΑΙ 
ΚΟΥΤΙΑ 

ΤΕΜ. 4 280,00 

13 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΕΜ. 4 83,00 

14 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΤΕΜ. 4 165,00 

15 ΚΙΤ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 4 20,00 

16 ΠΑΖΛ ΣΚΙΩΝ ΖΩΑΚΙΑ ΤΕΜ. 4 30,00 

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΜ. 4 135,00 

18 ΝΤΟΜΙΝΟ ΓΙΓΑΣ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ. 8 30,00 

19 ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΕΜ. 4 12,00 

20 ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ. 4 45,00 

21 ΜΟΚΕΤΑ ΚΟΥΤΣΟ ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 8 40,00 

22 ΧΑΛΑΚΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΄ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΕΜ. 8 157,50 

23 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΕΜ. 4 95,00 

24 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΨΗ JEAN ΤΕΜ. 8 15,00 

 
 
 
 

 Ψαχνά, 15-10-2018 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΠ 

 
 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΤΕ3/A 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.  

ΠΕ5/A 

 
  



 

 

     
 

    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2018 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, 
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

 

      

           ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 
ΤΙΜΗ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΝΗΠΙΟΥ ΤΕΜ. 88 55,00 4840,00 

2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΤΕΜ. 44 135,00 5940,00 

3 ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 120ΕΚ. ΤΕΜ. 30 120,00 3600,00 

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 200Χ100ΕΚ. ΤΕΜ. 4 55,00 220,00 

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ ΤΕΜ. 4 35,00 140,00 

6 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ. 8 480,00 3840,00 

7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 60Χ38Χ165ΕΚ. ΤΕΜ. 4 480,00 1920,00 

8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ∆ΙΑΣΤ. 120Χ76Χ75ΕΚ. ΤΕΜ. 4 200,00 800,00 

9 ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΕΜ. 4 90,00 360,00 

10 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΕΜ. 4 170,00 680,00 

11 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜ. ΤΕΜ. 4 65,00 260,00 

12 ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΟΚΤΩ ΜΕΣΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΤΕΜ. 4 280,00 1120,00 

13 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΕΜ. 4 83,00 332,00 

14 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΤΕΜ. 4 165,00 660,00 

15 ΚΙΤ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 4 20,00 80,00 

16 ΠΑΖΛ ΣΚΙΩΝ ΖΩΑΚΙΑ ΤΕΜ. 4 30,00 120,00 

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΜ. 4 135,00 540,00 

18 ΝΤΟΜΙΝΟ ΓΙΓΑΣ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ. 8 30,00 240,00 

19 ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΕΜ. 4 12,00 48,00 

20 ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ. 4 45,00 180,00 

21 ΜΟΚΕΤΑ ΚΟΥΤΣΟ ΜΠΛΕ ΤΕΜ. 8 40,00 320,00 

22 ΧΑΛΑΚΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΄ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΕΜ. 8 157,50 1260,00 

23 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΕΜ. 4 95,00 380,00 

24 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΨΗ JEAN ΤΕΜ. 8 15,00 120,00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  28000,00 

  ΦΠΑ (24%) 6720,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34720,00 
      
      
   

  Ψαχνά,    15-10-2018 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
      

 ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/A 
∆ΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΠΕ5/A 
      

 

  



                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

         ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 64/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολ/µός: 34.720,00€  

CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο  

Η παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια από το ελεύθερο εµπόριο εξοπλισµού (έπιπλα κλπ είδη) για τις 

τέσσερις προκάτ αίθουσες που θα εγκατασταθούν στα νηπιαγωγεία στις Τ.Κ. Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής του ∆ήµου 

∆ιρφύων – Μεσσαπίων.(CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ). 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 34.720,00€ µε το Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για την δράση µε τίτλο:  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προµήθεια είδη, περιλαµβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης 

µελέτης.    

 

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις :  
1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

2). 3). Ο Νόµος 3463 / 2006  «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

4). Ο Νόµος 2286 / 95  « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5). Το Π.∆ 394 / 96 « Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» 

6). Το Π.∆ 105 / 2000 «Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο» 

7). Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 

8). Της αντίστοιχης διακήρυξης. 
 

Άρθρο 3ο – Τεύχη δηµοπράτησης 

Στοιχεία της συγκεκριµένης προµήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας: 
1). Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

2). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
3). Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 

4). Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
 

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισµού,. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη, δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
 

Άρθρο 5ο – Ανακοίνωση Αποτελέσµατος 

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση της ανάθεσης, υποχρεούται  να προσέλθει στο δήµο σε χρόνο όχι 
µεγαλύτερο των 15 ηµερών  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
 

Άρθρο 6ο – Σύµβαση, ∆ιάρκεια 

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η 

σύµβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 31-12-2018.  

 

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις 

Ο προµηθευτής πρέπει να καταβάλλει εγγύηση συµµετοχής ίση προς ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού µελέτης εκτός ΦΠΑ,  

σε Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας. 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% εκτός ΦΠΑ, της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα 

στον Ν.4412/2016.  



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή από την 
Επιτροπή.  

 

Άρθρο 8ο  - Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο µηνών από την ηµεροµηνία της  παράδοσης και σύµφωνα µε το 

εκδοθέν τιµολόγιο του προµηθευτή, αφού προηγουµένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρµόδιες 
Επιτροπές του Ν.4412/2016.  

       

Άρθρο 9ο   -  Τόπος και χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά σε κάθε σχολική µονάδα παρουσία εκπροσώπου του ∆ήµου. 

        

Άρθρο 10ο     - Επιβαρύνσεις Μειοδότη   

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Το ποσοστό  του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόµο βαρύνει τον ∆ήµο.  

 

Άρθρο 11ο  - ∆ιαχείριση µη συµµορφούµενων υλικών 

 Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε 
µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προµηθευτή.  

 

 

Άρθρο 12ο  - Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά 

χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλειπή τεχνική προσφορά.  

 

Άρθρο 13ο – Τιµές  

Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιµών της µελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης  
θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 
                                                                                                                                                     Ψαχνά, 15-10-2018 
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