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ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΧΝ ΣΟ 
ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΣΣ068 ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΄΄ΔΠΔΚΣΑΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ΄΄»  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΤΝΟΛΟ                           56.219,14 €  

ΦΠΑ 24%                           13.252,59 €  

ΦΠΑ 13%                                130,00 €  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ                           69.601,73 €  
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο : Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο 
 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ (Νέα 
Πέξακν) κε ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΠΑ, ηνπ ΚΔΠ Τγείαο, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ «Ζξφδσξνο» θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γ. 
Μεγαξέσλ (ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ) ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε ΑΣΣ068 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γηαρείξεζεο ηνπ ΔΠ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ επίπισλ, 
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, εμνπιηζκνχ εζηίαζεο, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, 
θιηκαηηζηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 
Όια ηα δεηνχκελα είδε, ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ, 
παηρληδηψλ θιπ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 
• ηνλ N.3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ η. Α΄ 114/2006) θαη ηδηαίηεξα ηνπ 
άξζξνπ 158 θαη ηνπ άξζξνπ 209.  
• ηνλ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξαγξάθνπ δ’ ηνπ άξζξνπ 72.  
• ηνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ  
• ηνλ Ν. 4155/2013 Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα  
• ηνλ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ.10 ηνπ λ. 
4038/2012 (ΦΔΚ14/Α/2012)  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 

 

 

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ, ΑΠΑΥΟΛΖΖ,  

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ& ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

Σαρ. Γ/λζε:    Υξ. Μσξαΐηνπ & Γ. Μαπξνπθάθε  

Σ.Κ.:               19100 Μέγαξα 

Email:            pronoiameg@gmail.com 

Πιεξνθνξίεο: Διέλε Σαλή 

Σει.- Fax:       22960.26862   
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• ην Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”  
• ηνλ Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  
• ηελ 57654/22-5-2017 (ΦΔΚ1781/Β΄/23-5-2017) Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 
΄΄Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο . 
 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ  
Ο  εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ1: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟCPV31710000-6 
 

ΣΜΖΜΑ Α)ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ (ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ) ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ  
ΑΠΟ ΔΠΑ,ΚΔΠ ΤΓΔΗΑ 
 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1. ΤΣΖΜΑ Ζ/Τ CPV  31710000-6 
Ζ/Τ MICROTOWER ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  
MICROSOFTWINDOWS 10PRO (64bit) 
ΣΤΠΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖINTELCOREi5 
TAXYTHTAΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ4GB 
 

2. ΟΘΟΝΖ 23,8΄΄    CPV  31710000-6 

ΟΘΟΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ, ΜΔΓΗΣΖ ΑΝΑΛΤΖ 1920Υ1080 
ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ 250 cd/m2 
ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΗΖ 8ms 
 

3. ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΜΖΥΑΝΖΜΑCPV  31710000-6 

ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΑΠΡΟΜΑΤΡΟ 
Β5 / Α3 >= 30 ΔΛ. ΣΟ ΛΔΠΣΟ 
ΔΚΣΤΠΧΣΖ - SCANNER - ΣΡΟΦΟΓΟΣΖ  
ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΓΗΠΛΖ ΟΦΖ– 
2 ΚΑΔΣΔ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 520 ΦΤΛΛΧΝ  
 

4. ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑCPV  31710000-6 

Α4 – FAX – LASER -ΑΝΑΛΤΖ ΔΚΣΤΠΧΖ 9600*600 
ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΧΖ 4800*4800 
ΔΓΥΡΧΜΟ- ΤΝΓΔΖ USB, ETHERNET 
MNHMH 256MBA-ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΥΑΡΣΗΟΤ 250 
 

5. ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑCPV  31710000-6 

Α4 – FAX – LASER-ΑΝΑΛΤΖ ΔΚΣΤΠΧΖ 4800*600 DPI 
ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΧΖ 1200*1200 DPI 
ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ -ΤΝΓΔΖ USB 2.0/ ETHERNET– ADF - 
MNHMH 128 MBA-ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΥΑΡΣΗΟΤ 250SHEET-TRAY 
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6. ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟCPV  31710000-6 

ΗΡ ΦΖΦΗΑΚΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ PANASONIC ΜΔ ISDN ΚΑΗ 
 6 PSTN ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ,  
2 ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΚΑΗ 16 ΘΔΔΗ ΓΗΑ  
ΤΝΓΔΖ ΑΠΛΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ  
ΤΚΔΤΧΝ ΜΔ ΠΡΟΑΠΑΝΣΖΖ ΚΑΗ VOICE MAIL 120 ΛΔΠΣΧΝ 
 
 

7. MSOFFICE  CPV  31710000-6 

     ΓΗΑ ΔΝΑΝ (1) ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ PC. ΠΛΖΡΔΗ,  
ΔΓΚΑΣΑΣΖΜΔΝΔ ΔΚΓΟΔΗ  
     ΣΧΝWORD, EXCEL, POWERPOINTΚΑΗONENOTE. 
 
 

ΣΜΖΜΑ Β) ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ «ΖΡΟΓΧΡΟ» 
 

8. ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑCPV  31710000-6 

Α4 – FAX – LASER-ΑΝΑΛΤΖ ΔΚΣΤΠΧΖ 5760*1440 DPI 
ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΧΖ 1200*2400 DPI 
ΤΝΓΔΖ USB, WIRELESS&ETHERNET 
 

ΣΜΖΜΑ Γ) ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ  
(ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ) 
 

9. ΤΣΖΜΑ  Ζ/Τ CPV  31710000-6 

Δπεμεξγαζηήο:AMDA8-7410 – Μλήκε RAM: 8GBDDR3L 1600MHz 
θιεξφο δίζθνο: 1TBSataIII- Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Windows10 ΖΟΜΔ x64  
MonitorLED – Γηαγψληνο 19΄΄ - Αλάιπζε 1440x900 – VGA – Keyboard. 
 

 

ΟΜΑΓΑ 2: ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΚΔΤΖCPV 3910000-3  KAICPV 39710000-2 
 

ΣΜΖΜΑ Α)   ΚΔΠ ΤΓΔΗΑ 
 

1. ΦΤΚΣΖ ΝΔΡΟΤ ΓΗΑ ΚΡΤΟ ΚΑΗ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟCPV  31141000-6 
       Παξνρή θξχνπ λεξνχ 2ι/ψξα, παξνρή δεζηνχ 
       λεξνχ 5ι/ψξα. Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο δεζηνχ λεξνχ :1 ιίηξν  
ρσξεηηθφηεηα θξχνπλεξνχ 3,5 ιίηξα, ηζρχο ςχμεο 90Wat ,  
ηζρχο ζέξκαλζεο 550Wat, απνζπψκελνο δίζθνο 
       γηα λεξφ πνπ κπνξεί λα ζηάμεη απφ βξχζεο,  
ηάζε /ζπρλφηεηα 220240V, 50/60HZ, δηαζηάζεηο 31*31*82.5 
 

2. ΓΗΠΟΡΣΟ ΦΤΓΔΗΟCPV 39710000-  2 

Με ξπζκηδφκελν ζεξκνζηάηε –Καηάςπμε 4 αζηέξσλ- Απηφκαηε  
Απφςπμε – κηθηή ρσξεηηθφηεηα 226 L- θαζαξή ρσξεηηθφηεηα  
θαηάςπμεο 40L – θαζαξή Υσξεηηθφηεηα ζπληήξεζεο 187 L-  
Δλεξγεηαθή θιάζε Α+- Γηαζηάζεηο ΤρΠρΒ cm: 160*54*57.5 
 

3. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ CPV 3910000-3 
Βηβιηνζήθε απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 cm, ρξψκαηνο βέγγε, δηαζηάζεσλ 145*150 cm 
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4. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖCPV 3910000-3 

Βηβιηνζήθε απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 cm, ρξψκαηνο βέγγε ,δηαζηάζεσλ 125*100 cm 
 

5. ΓΡΑΦΔΗΟCPV 3910000-3 
Γξαθείν απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 cm, ρξψκαηνο βέγγε, δηαζηάζεσλ 180*80 cm 
 

6. ΓΡΑΦΔΗΟCPV 3910000-3 
Γξαθείν απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 cm, ρξψκαηνο βέγγε,  δηαζηάζεσλ 160*80 cm 
 

7. ΠΛΑΨΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤCPV 3910000-3 
Πιατλφ γξαθείνπ απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 cm, ρξψκαηνο βέγγε, 120*40 cm 
 

8. ΠΛΑΨΝΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤCPV 3910000-3 
Πιατλφ γξαθείνπ απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 cm, ρξψκαηνο βέγγε, 100*50 cm 
 

9. ΚΑΡΔΚΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤCPV 3910000-3 
Καξέθιεο γξαθείνπ ηξνρήιαηεο, απφ ζίδεξν & δεξκαηίλε ρξψκαηνο καχξν 
 

10. ΣΡΑΠΔΕΗ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝCPV 3910000-3 
Σξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ  απφMDF ινπζηξαξηζηφ, ρξψκαηνο θαθέ , δηαζηάζεσλ 170*90 cm 
 

11. ΚΑΡΔΚΛΔ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧΝCPV 3910000-3 
Καξέθιεο ζπλεδξηάζεσλ απφ μχιν , ρξψκαηνο θαθέ  
 

12. ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟCPV 3910000-3 
Σξαπεδάθη ηξνρήιαην απφ κειακίλε, ρξψκαηνο βέγγε, πάρνπο 2,5 δηαζηάζεσλ 100*40 cm 
 

13. ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΑΠΟ ΟΞΗΑ ΛΟΤΣΡΑΡΗΣΖCPV 3910000-3 
Σξαπεδάθη απφ νμηά ινπζηξαξηζηή, ρξψκαηνο θαθέ, δηαζηάζεσλ 50*50 cm 
 

14. ΚΑΜΠΟ ΛΟΤΣΡΑΡΗΣΟCPV 3910000-3 
θακπφαπφMDF, ρξψκαηνο θαθέ,  δηαζηάζεσλ 30*30 cm 
 

15. ΠΟΛΤΘΡΟΝΔ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝCPV 3910000-3 
Πνιπζξφλεο επηζθεπηψλ κε μχιηλα πφδηα θαη επέλδπζε δεξκαηίλε,ρξψκαηνο καχξν 
 

16. ΠΟΡΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ  CPV 44221000-5 
Πφξηα πιαζηηθή, ρξψκαηνο θαθέ, θπζαξκφληθα , δηαζηάζεσλ (2,10*70 cm)  
 

17. ΠΟΡΣΔ LAMINATE CPV 44221000-5 
Πφξηεο laminateρξψκαηνο θαθέ δηαζηάζεσλ 2,10*80 cm 
 

18. ΣΟΗΥΟ  CPV 44221000-5 
Σνίρνο απφ γπςνζαλίδα πάρνπο 8,5 cm δηαζηάζεσλ 280*390 cm 
 

19. ΠΑΡΑΘΤΡΟ CPV 44221000-5 
Παξάζπξνlaminate ρξψκαηνο θαθέ δηαζηάζεσλ 150*100 cm 
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ΣΜΖΜΑ Β)ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ «ΖΡΟΓΧΡΟ» 
 

20. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ  CPV 39710000-2 

Μεράλεκα ςχμεο – ζέξκαλζεο, INVERTER, 
9.000,00 BTU κε ςπθηηθφ κέζν P – 410 Α, 
Με ελεξγεηαθή θιάζε Α++ 
 

21. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ CPV 39710000-  2 

Μεράλεκα ςχμεο – ζέξκαλζεο, INVERTER, 
12.000,00 BTU κε ςπθηηθφ κέζν P – 410 Α, 
Με ελεξγεηαθή θιάζε Α++ 
 
 

22. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ CPV 39710000-  2 

Δλεξγεηαθή Κιάζε: A+                                                                                                                                                                                    
Φίιηξν εμαεξηζκνχ HEPAAirClean γηα ηελ θαηαθξάηεζε ζσκαηηδίσλ 
 κε έλδεημε αιιαγήο θίιηξνπ. Ηζρχο 550 WattΥσξεηηθφηεηα 4.5 lt 
Δπίπεδν Θνξχβνπ 74 db. Ύςνο 227 mm. βάξνο 7,26 θ. 
 

23. ΓΗΠΟΡΣΟ ΦΤΓΔΗΟCPV 39710000-  2 

Σερλνινγία NoFrost Γίπνξην 172 cm. MultiAirFlowsystem.  
Γπλαηφηεηα αιιαγήο θνξάο πφξηαο 
Αληηβαθηεξηδηαθή Πξνζηαζία 
Καζαξή Υσξεηηθφηεηα πληήξεζεο 281 Lt 
Καζαξή Υσξεηηθφηεηα Καηάςπμεο 90Lt                                                                                                                                 
Γηαζηάζεηο: (Τ x Π xB) 175 x 75 x 71,5 εθ.                                                                                                                                 
Δλεξγεηαθή Κιάζε: A+ 

 

24. ΗΓΔΡΟCPV 39710000-  2 

πλερφκελε παξνρή αηκνχ, ιεηηνπξγία θάζεηνπ αηκνχ, ιεηηνπξγία spray.  
Ηζρχνο 2.400 W. MIKROSTEAM 400 HD LASER. Βνιή αηκνχ 170 γξ.  
Υσξεηηθφηεηα δνρείνπ λεξνχ 330 ml. 

 
25. ΚΑΡΔΚΛΔ ΚΟΤΕΗΝΑ 

Ξχιηλεο κε επίζηξσζε ινχζηξν δηάθαλν 
 

26. ΚΑΡΔΚΛΔ ΔΠΗΚΔΠΣΖ 
Μεηαιιηθή κε επέλδπζε χθαζκα, ρσξίο κπξάηζα 
 

27. ΚΑΡΔΚΛΑΚΗΑ ΝΖΠΗΧΝ ΞΤΛΗΝΑ 
Ξχιν θνπξληζηήο νμηάο κε αλαηνκηθφ θάζηζκα, απνηεινχκελν απφ πήρεο.  
Φπζηθφ ρξψκα. Γηαζηάζεηο 33ρ34ρ59. 

 
 

ΣΜΖΜΑ Γ)ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ  
(ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ) 
 

28. ΚΟΤΕΗΝΑ  (ΦΟΤΡΝΟ + ΔΣΗΔ) CPV 39710000-  2 

Δλεξγεηαθή θιάζε (ΔΔ 65/2014): Α, Χθέιηκνο φγθνο ζαιάκνπ:66 l, 
Ηζρχο δεχηεξεο δψλεο 1 KW, Ηζρχο ηέηαξηεο δψλεο 2KW. 
 

29. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΑCPV 39710000-  2 

Γχν κνηέξ, Υεηξηζηήξην push-button, Σαρχηεηεο 3,  
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Μεηαιιηθά θίιηξα πνπ πιέλνληαη, ελεξγεηαθή θιάζε: F,  
Σάμε απφδνζεο θσηηζκνχ: G,  
Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο:247,6 KWH/έηνο,  
Δπίπεδν ζνξχβνπ: 73db,  
 Απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα κέγηζηεο ηαρχηεηαο:450/m3/h 
 
 
 

30. ΣΖΛΔΟΡΑΖ   CPV 39710000-  2 

Οζφλε 43’FullHD , 16:9 ηερλνινγίαο LED θσηηζκνχ. Γέθηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο  
           κε ππνζηήξημε DVBT2. Αλάιπζε νζφλεο 1920*1080 pixels, Φσηεηλφηεηα: 300cd/m2, ρξφλνο  
           απφθξηζεο 8ms, Γσλία ζέαζεο νξ/θαζ:178/178, 999 θαλάιηα κλήκε απνζήθεπζεο,  
           Λεηηνπξγία αθχπληζεο, ηεξενθσληθφο ήρνο, Γηαζηάζεηο : 91,08*55,34*20 (κε  βάζε),  
           91,08*52,18*8,65 (ρσξίο βάζε) 
 

31. DVDCPV  31710000-6 

Αλαπαξαγσγή Αξρείσλ εηθφλαο:JPEG,  
αλαπαξαγσγή Αξρείσλ ήρνπ: MP3,WMA,  
δίζθνη αλαπαξαγσγήο, Αλαπαξαγσγή USB, USB2.0:1 
 

32. ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ CPV 39710000-  2 

Μεράλεκα ςχμεο – ζέξκαλζεο, INVERTER, 
12.000,00 BTU κε ςπθηηθφ κέζν P – 410 Α, 
Με ελεξγεηαθή θιάζε Α++ 

 

33. ΦΤΓΔΗΟΚΑΣΑΦΤΚΣΖCPV 39710000-  2 

Νo Frost Airflow system 
Γπάιηλα Ράθηα 
Δλεξγεηαθή Κιάζε A ++ 
Καζαξή πλνιηθή Υσξεηηθφηεηα: 301 lt 
πληήξεζε 221lt 
Καηάςπμε 80lt 
Κιηκαηηθή θιάζε ST 
Θφξπβνο 42 dB 
Υξψκα ιεπθφ 
Γηαζηάζεηο (ΤxΠxΒ): 185 cm x 59,5 cm x 64 cm 

 
 
 

ΟΜΑΓΑ 3: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ   
ΤΛΗΚΟΤCPV39161000-8- CPV 37524000-7 – CPV 39531310-9 –CPV 39530000-3 
 

ΣΜΖΜΑ Β)ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ «ΖΡΟΓΧΡΟ» 
 

1. KΑΜΠΗΑ ΣΟΤΝΔΛ: Πιαζηηθφ ηνχλει επεθηεηλφκελν κε ηνμηθφ, εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Υαξνχκελν  
ρξσκαηηζκφ. 
 

2. ΣΟΤΛΖΘΡΑ: Αλζεθηηθφ πιαζηηθφ κε πιαηηά ζθαιηά θαη θαξδηά βάζε. Δμσηεξηθνχ ρψξνπ. 
 

3. ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ: Καηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν mdf κε επέλδπζε νμηάο. παζηφ.  
Γηαζηάζεηο πεξίπνπ 120ρ60ρ180 
 

4. ΜΑΝΑΒΗΚΟ ΞΤΛΗΝΟ: Καηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν mdf κε επέλδπζε νμηάο 
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5. ΜΑΝΑΒΗΚΟ ΠΛΑΣΗΚΟ: Πιαζηηθφ κε δηάθνξα αμεζνπάξ καλαβηθήο. 
 
 

6. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ: Γηπιήο φςεσο, ηξνρήιαηε, ρξσκαηηζηή. Καηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν mdf 
κε επέλδπζε νμηάο 
 

 
7. ΚΟΤΕΗΝΑ: εη θνχξλνο, λεξνρχηεο, ςπγείν, πιπληήξην. Απφ μχιν καζίθ. Φπζηθφ ρξψκα κε κε 

ηνμηθή επίζηξσζε ινχζηξνπ. 
 

8. ΜΟΚΔΣΔ: Αληηζηαηηθή, αληηκηθξνβηαθή. 100% πνιπεζηεξηθή.Ύςνο πέινπο 5mm. Βάξνο αλά ηεη. κ 
1.650 γξακκ.  Κφκπνη αλά ηεη.κ. 150.000. 
 

9. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ:  θελνηνπβιάθηα θαη νρήκαηα. 
 

 

ΣΜΖΜΑ Γ)ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ  
(ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ) 
 

10. ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΟΡΘΟΓΧΝΗΟ: ΣΡΑΠΔΕΗ ΟΡΘΟΓΧΝΗΟ ΦΟΡΜΑΨΚΑ,  
δηαζηάζεηο 120ρ60ρ56 εθαηνζηά χςνο, ηα πφδηα έρνπλ ηεηξαγσληθή δηαηνκή 5ρ5 εθ.  
θαη ην θαπάθη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F.,  
ζηα πέικαηα θέξεη θπηεπηά ειαζηηθά γηα αζφξπβε κεηαθίλεζε ,  
ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  είλαη λεξνχ κε ηνμηθά. 
 

11. ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ: Γηαζηάζεηο εμσηεξηθέο: 33ρ34ρ58εθ, Ύςνο θαζίζκαηνο:30εθ,  
ζηα πέικαηα θέξεη θπηεπηά ειαζηηθά γηα αζφξπβε κεηαθίλεζε,  
ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  είλαη λεξνχ κε ηνμηθά,  
Καηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο, Όινο ν ζθειεηφο ,  
ηα κφξζα θαη νη πήρεηο είλαη πεξαζκέλα ζηξνγγπιφ πξνθεηκέλνπ λα είλαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά 
 

12. ΠΑΗΥΝΗΓΟΘΖΚΖ: θειεηφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ κνξηνζαλίδα κε επέλδπζε κειακίλεο,  
Σα θνπηηά είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζηνλ ζθειεηφ βηδψλνληαη εηδηθνί πιαζηηθνί  
νδεγνί πάλσ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη 6 κεγάια θνπηηά δηαζηάζεσλ 31ρ43ρ22,5εθ ην θαζέλα,  
ην έπηπιν θέξεη 4 εληζρπκέλεο ξφδεο κε θξέλν γηα εχθνιε κεηαθίλεζε,  
φια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλν γηα ηα παηδηά, Γηαζηάζεηο: 70ρ46ρ84εθ χςνο.   
 

13. ΒΑΓΟΝΔΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΟΚΟΤΣΟ: Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειή πνηφηεηαο θαη αληνρήο,  
Γηαζηάζεηο : 75ρ53ρ51εθ.               
 

14. ΡΑΦΗΔΡΑ ΥΑΡΣΟΝΗΧΝ: θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F., Γηαζηάζεηο: 78ρ60ρ87εθ. 
χςνο, φια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλν γηα ηα παηδηά,  
ην έπηπιν θέξεη 4 εληζρπκέλεο ξφδεο κε θξέλν γηα εχθνιε κεηαθίλεζε,  
ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  είλαη λεξνχ κε ηνμηθά,  
Απνηειείηαη απφ 7 ξάθηα γηα ηελ απνζήθεπζε ραξηνληψλ απφ ηα νπνία ηα 6 είλαη αλνηγφκελα  
θαη ζην κπξνζηηλφ ηνπο κέξνο θέξνπλ ιαβή θάζεηε ζην ξάθη κε κήθνο 40εθ. 
 

15. ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 90Υ60: Πίλαθαο ιεπθφο κε πιαίζην αινπκηλίνπ, Γηαζηάζεηο: 90ρ60εθ 
 

16. ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 120Υ90: Πίλαθαο ιεπθφο κε πιαίζην αινπκηλίνπ, Γηαζηάζεηο: 120ρ90εθ 
 

17. ΝΔΡΟΠΟΣΖΡΟ ΥΡΧΜΑΣΗΣΟ: Πνηήξη 12εθ. 
 

18.  
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19. ΣΡΟΛΔΨ ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ: Καηαζθεπαζκέλνο ζθειεηφο  εμ’ νινθιήξνπ απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο 

 θαη ηα ξάθηα απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. κε επέλδπζε θνξκάηθαο, έρεη 3 ξάθηα,  
θέξεη 4 εληζρπκέλεο ξφδεο κε θξέλν γηα εχθνιε κεηαθίλεζε, φια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη  
αθίλδπλν γηα ηα παηδηά, ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  είλαη λεξνχ κε ηνμηθά, 
 Γηαζηάζεηο: 100ρ60ρ97εθ. 
 

20. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ-ΑΝΑΓΝΧΣΖΡΗΟ: θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F.,  
 Πεξηιακβάλεη 2 θπιηφκελα ζπξηάξηα, αλαγλσζηήξην, ξάθηα θαη ζθεπή πξναηξεηηθά,  

             φια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλν γηα ηα παηδηά, ηα βεξλίθηα θαη  
ηα ρξψκαηα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  είλαη λεξνχ κε ηνμηθά,  

            Σα θπιηφκελα ζπξηάξηα είλαη δηαθνζκεκέλα κε γξάκκαηα θαη αξηζκνχο ραξαγκέλα  
ζε ειεθηξνληθφ κεράλεκα, Γηαζηάζεηο: 103ρ40ρ140εθ, Ύςνο ζθεπήο: 48εθ. 
 

21. ΠΑΓΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ: Πάγθνο θαηαζθεπψλ απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο, 
Ύςνο: 100εθ. 
 

22. ΕΧΑΚΗΑ:Εσάθηα megaset θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο  πνηφηεηαο,  
Πηζηή αλαπαξαγσγή δηαθφξσλ εηδψλ δψσλ, δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ θνπηηνχ,  

      ζεη 30 ηεκαρίσλ, επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκβνιηθψλ παηρληδηψλ θαη λα ελζαξξχλεη  
ηα παηδηά λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ δσηθφ θφζκν θαη ηα δηάθνξα είδε, ζπλήζεηεο, ραξαθηεξηζηηθά 
 

23. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΗΜΑΛ:Καηαζθεπή animals, θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πςειήο  πνηφηεηαο   
θαη αληνρήο, λα πεξηιακβάλεη 72 ηεκάρηα, λα είλαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα  
άπεηξσλ θαηαζθεπψλ θαη ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο. 
 

24. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΑΣΔΡ:Καηαζθεπή master, 70 ηεκάρηα, ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ παηρληδφθνπηνπ 
 

25. ΑΛΗΑΡΑ ΠΔΣΔΣΔ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ: Βακβαθεξή πεηζεηέ ιεπθή ζαιηάξα κε ιάζηηρν, Βακβαθεξή 
100% 

26. ΜΠΑΟΤΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ: Μπανχιν παηρληδηψλ 2XL, Γηαζηάζεηο 125Υ57Υ56εθ.,  
Υσξεηηθπφηεηα:265 ιίηξα, απφ γεξφ πιαζηηθφ πιηθφ θαη λα ρσξάεη ηα πάληα,  
λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ απνζήθεπζε παηρληδηψλ θήπνπ  
αθνχ θέξεη ππνδνρή γηα θιεηδαξηά – ινπθέην 
 

27. ΚΟΤΡΣΗΝΔ:Τθαζκάηηλεο θνπξηίλεο  
 

28. ΑΛΗΑΡΔ ΦΑΓΖΣΟΤ: Βακβαθεξή πεηζεηέ ζαιηάξα θαγεηνχ, Βακβαθεξή 100% 
 

29. ΜΟΚΔΣΔ: Οηθνινγηθή, βξαδχθαπζηε, αληηνιηζζεηηθή 
 
 
Ο εηδηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ, εμαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ πνπ ηα 
ρξεζηκνπνηνχλ. Σν πιαζηηθφ πιηθφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ είλαη ειαθξχ, ζπκπαγέο 
πνπ δελ παξακνξθψλεηαη θαη επηηξέπεη λα είλαη απεξηφξηζηα αλζεθηηθά. Ο μχιηλνο εμνπιηζκφο είλαη θαηά 
θχξην ιφγν απφ ζπλζεηηθφ μχιν MDF, κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλνο ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ ή 
ιαθαξηζηφ. Σα θαξεθιάθηα είλαη εμ’ νινθιήξνπ απφ μχιν θνπξληζηήο νμηάο, κε αλαηνκηθή πιάηε θαη 
αλαηνκηθφ θάζηζκα. 
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ΟΜΑΓΑ 4: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΣΗΑΖCPV 39315000-3 
 

ΣΜΖΜΑ Β)ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ «ΖΡΟΓΧΡΟ» 
 

1. ΡΑΒΓΟΜΠΛΔΝΣΔΡ:Αλνμείδσηε ξάβδνο απνζπψκελε,κε αλνμείδσηεο ιεπίδεο, ιεηηνπξγία turbo θαη  
Easy click system γηα εχθνιε ζπλαξκνιφγεζε εμαξηεκάησλ.2 ηαρχηεηεο. Ηζρχο 700 watt θαη 
αζφξπβν κνηέξ ζπλερνχο ξεχκαηνο 
 

2. ΚΟΤΕΗΝΟΜΖΥΑΝΖ:Μεράλεκα ηζρχνο 900 Watt. Κάδν αλνμείδσην ρσξεηηθφηεηαο 4,3 ιίηξσλ. 3 
αλνμείδσηνη αλαδεπηήξεο - ζχξκα, γάληδνο, αλαδεπηήξαο Κ. 7 Σαρπηήησλ. πλνδεπφκελν απφ 
κπιέληεξ, ιαραλνθφπηε θαη ζηίθηε. Γηαζηάζεηο (ΠxΒxΤ): 31.3 x 24.3 x 29.2 cm  Βάξνο: 4,5 kg 

3. ΜΟΤΛΗΝΔΣΑ:Σξηπιφ ζεη αλνμείδσησλ ιεπίδσλ γηα κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ηεκαρηζκφ 
ησλ πιηθψλ.2 δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο ιεηηνπξγίαο. Μπσι κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 500 ml.Μεγάιε 
ηζρχο 550 watt.. 

 
4. ΣΑΦΗ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ: κε ρεξνχιηα 52Υ62Υ8,5, εηδηθήο θαηαζθεπήο  

γηα επαγγεικαηηθφ θνχξλν. 
 

5. ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΗΑ 15LT:   Αλνμείδσηε κε δηάκεηξν 40 εθ. & 
χςνο 45 εθ. θαηάιιειε γηα φιεο ηηο εζηίεο θσηηάο θαη φια ηα ηξφθηκα. 
 

6. ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΗΑ 10LT: Αλνμείδσηε κε δηάκεηξν 30 εθ. & 
χςνο 35 εθ. θαηάιιειε γηα φιεο ηηο εζηίεο θσηηάο θαη φια ηα ηξφθηκα 
 

7. ΠΛΑΚΔΡΟ 12LT: Αλνμείδσην κε δηάκεηξν 32 – 40  εθ. & 
χςνο 25 εθ. θαηάιιειε γηα φιεο ηηο εζηίεο θσηηάο θαη φια ηα ηξφθηκα 
 
 

   ΟΜΑΓΑ 5: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤCPV33141620-2 –CPV33190000-8 – 
CPV34114120-6 – CPV 33192160-1 – CPV 33193100-0  
 

ΣΜΖΜΑΑ)ΚΔΠΤΓΔΗΑ 
 

1. ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΑΜΑΞΗΓΗΟCPV 33193100-0 

Αλαπεξηθά ακαμίδηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε  
ζπκπαγείο κεζαίνπο ηξνρνχο θαη απνζπψκελα πιατλά 
 

2. ΑΠΗΝΗΓΧΣΖCPV33190000-8 

Απηληδσηέο εκηαπηφκαηνη θνξεηνί ζρεδηαζκέλνη γηα  
κηα γξήγνξε θαη εχθνιε αληηκεηψπηζε θνηιηαθψλ καξκαξπγψλ VT) 
 

3. ΦΟΡΔΗΑCPV 33192160-1 

            Φνξεία κεηαθνξάο αζζελψλ, ππεξπςσκέλα κε ξφδεο,κε πιατλά, θαη ζηαηφ νξνχ 190Υ0,63Υ0,80 
 

4. ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖCPV33141620-2 

           πζθεπή αλαξξφθεζεο κπαηαξίαο ξεχκαηνο αζφξπβε 40 ιίηξσλ 
 

5. ΦΗΑΛΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤCPV33141620-2 

            Φηάιεο νμπγφλνπ 5 ιίηξσλ αινπκηλίνπ κε ξπζκηζηή ξνήο αζθαιείαο 
 

6. ΦΗΑΛΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤCPV33141620-2 
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            Φηάιεο νμπγφλνπ 10 ιίηξσλ ράιπβα κε ξπζκηζηή ξνήο αζθαιείαο 
 

7. ΠΗΔΟΜΔΣΡΑCPV33141620-2 

Πηεζφκεηξα σξνινγηαθά κε ελζσκαησκέλν ζηεζνζθφπην, πνπάξ θαη πεξηρεηξίδα 
 

8. ΠΑΛΜΗΚΑ ΟΞΤΜΔΣΡΑCPV33141620-2 

Παικηθά νμχκεηξα κε έγρξσκε νζφλε θαη δπλαηφηεηα κέηξεζεο παικψλ  
θαξδηάο θαη αλίρλεπζεο νμπγφλνπ αίκαηνο 
 

9. ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΖ ΑΚΥΑΡΟΤ/ΥΟΛΖΣΔΡΖΝΖ/ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΧΝCPV33141620-2 
 

10. ΣΑΗΝΗΔ ΜΔΣΡΖΖCPV33141620-2 

Σαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ (1 θνπηί κε 50 ηαηλίεο) 
 

11. ΣΑΗΝΗΔ ΜΔΣΡΖΖCPV33141620-2 

Σαηλίεο κέηξεζεο ρνιεζηεξίλεο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ (1 θνπηί 25 ηαηλίεο) 
 

12. ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΣΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤCPV33141620-2 

Νεθεινπνηεηήο λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ, θνκπξέζνξαο κε ηε δπλαηφηεηα  
λέθσζεο ηνπ θαξκάθνπ ζε 2min/1ml, πεξηιακβάλεη κάζθα ελειίθσλ,  
αλειίθσλ θαη ηξαρεηνηνκίαο, θαζψο θαη αληαιιαθηηθά θίιηξα 
 

13. ΤΜΠΤΚΝΧΣΖ ΟΞΤΓΟΝΟΤ CPV33141620-2 

πκππθλσηήο νμπγφλνπ ακεξηθάληθνο, 5lit/minκε λέν κνηέξ,πξφζζεηνπο αεξαγσγνχο, κε εζσηεξηθφ 
ξπζκηζηή ξνήο, πξφζζεηε πδαηνπαγίδα κε δηαζηάζεηο 39Υ23Υ60 θαη ζπλνιηθφ βάξνο 14,2 Kg 
 
 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΠΟΟΣΖΣΑ Α.Α 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ € 

1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  CPV 31710000-6 

  
ΣΜΖΜΑ Α) ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ (ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ) ΜΖ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ, ΚΔΠ ΤΓΔΗΑ 

1.1 
Ζ/Τ Microtower κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

645 5 TEM 
                            

3.225,00 €  

1.2 
Οζφλε ππνινγηζηή  (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

162 5 ΣΔΜ. 
                               

810,00 €  

1.3 
Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα 
αζπξφκαπξα  (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

1500 2 ΣΔΜ. 
                            

3.000,00 €  

1.4 
Πνιπκεράλεκα έγρξσκα, αλάιπζε 
εθηχπσζεο 9600Υ600 (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

250 3 ΣΔΜ. 
                               

750,00 €  
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1.5 

Πνιπκεράλεκα  αζπξφκαπξα, 
αλάιπζε εθηχπσζεο 4800Υ600 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

160 3 ΣΔΜ. 
                               

480,00 €  

1.6 
Φεθηαθφ ηειεθσληθφ θέληξν 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

1391 1 ΣΔΜ. 
                            

1.391,00 €  

1.7 
MSOFFICEWord, Excel, PowerPoint 
θαη OneNote (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

228 5 ΣΔΜ. 
                            
1.140,00 €  

  ΣΜΖΜΑ Β) ΝΠΓΓ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ «ΖΡΟΓΧΡΟ» 

1.8 
Πνιπκεράλεκα, αλάιπζε 
εθηχπσζεο 5760Υ1440(ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

305 2 ΣΔΜ. 
                               

610,00 €  

  
ΣΜΖΜΑ Γ) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΜΔΓΑΡΔΧΝ (ΓΖΚΔΓΖΜΔ) 

  

1.9 
Ζ/Τ Δπεμεξγαζηήο:AMD A8-7410 – 
Μλήκε (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

219,81 2 ΣΔΜ. 
                               

439,62 €  

2 ΔΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΔΤΗ 

  ΣΜΖΜΑ Α)   ΚΔΠ ΤΓΔΗΑ 

2.1 
Έλαο ςχθηεο λεξνχ(ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

129 1 ΣΔΜ. 
                               

129,00 €  

2.2 
Γίπνξην Φπγείν (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

282,26 1 ΣΔΜ. 
                               

282,26 €  

2.3 
Βηβιηνζήθε απφ κειακίλε (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

450 2 ΣΔΜ. 
                               

900,00 €  

2.4 
Βηβιηνζήθε απφ κειακίλε (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

330 1 ΣΔΜ. 
                               

330,00 €  

2.5 
Γξαθείν απφ κειακίλε (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

420 1 ΣΔΜ. 
                               

420,00 €  

2.6 
Γξαθείν απφ κειακίλε (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

380 1 ΣΔΜ. 
                               

380,00 €  

2.7 
Πιατλφ γξαθείνπ απφ κειακίλε 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

150 1 ΣΔΜ. 
                               

150,00 €  

2.8 
Πιατλφ γξαθείνπ απφ κειακίλε 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

150 1 ΣΔΜ. 
                               

150,00 €  

2.9 
Καξέθιεο γξαθείνπ ηξνρήιαηεο 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

100 3 ΣΔΜ. 
                               

300,00 €  

2.10 
Σξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ  (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

600 1 ΣΔΜ. 
                               

600,00 €  

2.11 
Καξέθιεο ζπλεδξηάζεσλ απφ μχιν 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

80 6 ΣΔΜ. 
                               

480,00 €  
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2.12 
Σξαπεδάθη ηξνρήιαην απφ κειακίλε 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

150 1 ΣΔΜ. 
                               

150,00 €  

2.13 
Σξαπεδάθη απφ νμηά ινπζηξαξηζηή 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

80 1 ΣΔΜ. 
                                  

80,00 €  

2.14 
θακπφ απφ DF(ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

50 1 ΣΔΜ. 
                                  

50,00 €  

2.15 
Πνιπζξφλεο επηζθεπηψλ κε μχιηλα 
πφδηα (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

130 4 ΣΔΜ. 
                               

520,00 €  

2.16 
Πφξηα πιαζηηθή (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

170 1 ΣΔΜ. 
                               

170,00 €  

2.17 
Πφξηεο laminate ρξψκαηνο 
θαθέ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

190 2 ΣΔΜ. 
                               

380,00 €  

2.18 
Σνίρνο απφ γπςνζαλίδα(ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

800 1 ΣΔΜ. 
                               

800,00 €  

2.19 
Παξάζπξν laminate (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

300 1 ΣΔΜ. 
                               

300,00 €  

    ΣΜΖΜΑ Β)  ΝΠΓΓ Κοινωνικάρ Αλληλεγγύηρ & Αθληηιζμού «ΖΡΟΓΧΡΟ» 

2.20 
Έλα θιηκαηηζηηθφ κεράλεκα ςχμεο-
ζέξκαλζεο 9000BTU(ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

330,65 1 ΣΔΜ. 
                               

330,65 €  

2.21 

Σξία (3) θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα 
ςχμεο-ζέξκαλζεο 
12.000BTU(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

379,03 3 ΣΔΜ. 
                            

1.137,09 €  

2.22 
Ζιεθηξηθή θνχπα Δλεξγεηαθή 
Κιάζε: A+ 

169,35 2 ΣΔΜ. 
                                        
338,70 €  

2.23 
Γίπνξην Φπγείν Σερλνινγία No 
Frost Γίπνξην 172 cm 

419,35 3 ΣΔΜ. 
                            

1.258,05 €  

2.24 

ίδεξν κε ζπλερφκελε παξνρή 
αηκνχ, ιεηηνπξγία θάζεηνπ 
αηκνχ,ιεηηνπξγία spay. Ηζρχνο 2.400 
W(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

84 1 ΣΔΜ. 
                                  
84,00 €  

2.25 

Καξέθιεο θνπδίλαοΞχιηλεο κε 
επίζηξσζε ινχζηξν δηάθαλν 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

37 8 ΣΔΜ. 
                               
296,00 €  
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2.26 

Καξέθιεο επηζθέπηε Μεηαιιηθή κε 
επέλδπζε χθαζκα, ρσξίο 
κπξάηζα(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

28 4 ΣΔΜ. 
                               
112,00 €  

2.27 

Καξέθιεο λεπίσλ μχιηλα Ξχιν 
θνπξληζηήο νμηάο κε αλαηνκηθφ 
θάζηζκα, απνηεινχκελν απφ 
πήρεο(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

50,5 50 ΣΔΜ. 
                            
2.525,00 €  

  
ΣΜΖΜΑ Γ)   ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ Γ. ΜΔΓΑΡΔΧΝ  
(ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ) 

2.28 
Κνπδίλα Δλεξγεηαθή θιάζε (ΔΔ 
65/2014) (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

354,84 3 ΣΔΜ. 
                            

1.064,52 €  

2.29 
Απνξξνθεηήξαο Γχν κνηέξ 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

52,42 2 ΣΔΜ. 
                               

104,84 €  

2.30 
Σειεφξαζε κε νζφλε 43” Full HD 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

300 2 ΣΔΜ. 
                               

600,00 €  

2.31 
DVD (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

24,2 1 ΣΔΜ. 
                                  

24,20 €  

2.32 
Κιηκαηηζηηθφ Μεράλεκα ςχμεο – 
ζέξκαλζεο (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

362,9 6 ΣΔΜ. 
                            

2.177,40 €  

2.33 
Φπγεηνθαηαςχθηεο Νo Frost  Airflow  
system (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

338,71 1 ΣΔΜ. 
                               

338,71 €  

3 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟΤ  
ΤΛΙΚΟΤ   

  ΣΜΖΜΑ Β)   ΝΠΓΓ Κοινωνικάρ Αλληλεγγύηρ & Αθληηιζμού «ΖΡΟΓΧΡΟ» 

3.1 

Kάκπηα ηνχλει: Πιαζηηθφ ηνχλει 
επεθηεηλφκελν κε ηνμηθφ, εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ. (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

324 3 ΣΔΜ. 
                               

972,00 €  

3.2 
Σζνπιήζξα: Αλζεθηηθφ πιαζηηθφ κε 
πιαηηά ζθαιηά (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

122 1 ΣΔΜ. 
                               
122,00 €  

3.3 
Κνπθινζέαηξν, Καηαζθεπαζκέλν 
απφ ζπλζεηηθφ μχιν mdf, (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

429 1 ΣΔΜ. 
                               
429,00 €  

3.4 
Μαλάβηθν μχιηλν, Καηαζθεπαζκέλν 
απφ ζπλζεηηθφ μχιν mdf (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

199 1 ΣΔΜ. 
                               
199,00 €  

3.5 

Μαλάβηθν πιαζηηθφ, Πιαζηηθφ κε 
δηάθνξα αμεζνπάξ 
καλαβηθήο(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

27,98 1 ΣΔΜ. 
                                  
27,98 €  



15 

 

3.6 
Βηβιηνζήθε: Γηπιήο φςεσο, 
ηξνρήιαηε, ρξσκαηηζηή(ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

329 1 ΣΔΜ. 
                               
329,00 €  

3.7 
Κνπδίλα, εη θνχξλνο, λεξνρχηεο, 
ςπγείν, πιπληήξην(ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

297 3 ΣΔΜ. 
                               
891,00 €  

3.8 
Μνθέηεο (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή) Ρέιη 
12,555 89,4 M2  

                            
1.122,42 €  

3.9 
Οηθνδνκηθφ Τιηθφ (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

2.184,30 1 ΣΔΜ. 2.184,30 €  

  
ΣΜΖΜΑ Γ)  ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΧΝ   
(ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ) 

3.10 
Σξαπέδη Οξζνγψλην Φνξκάτθα 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

105 2 ΣΔΜ. 
                               
210,00 €  

3.11 
Καξεθιάθη ρξσκαηηζηφ, Γηαζηάζεηο 
εμσηεξηθέο: 33ρ34ρ58εθ, (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

20 40 ΣΔΜ. 800,00 €  

3.12 

Παηρληδνζήθε: θειεηφο 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ κνξηνζαλίδα 
κε επέλδπζε κειακίλεο, , (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

250 2 ΣΔΜ. 500,00 €  

3.13 
Βαγνλέην παηρληδφθνπην: Απφ 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ(ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

79 1 ΣΔΜ. 79,00 €  

3.14 

Ραθηέξα ραξηνληψλ, 
θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ 
μχιν M.D.F, (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

320 1 ΣΔΜ. 320,00 €  

3.15 
Μαγλεηηθφο πίλαθαο 
90Υ60(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

20 1 ΣΔΜ. 
                                 

20,00 €  

3.16 
Μαγλεηηθφο πίλαθαο 
120Υ90(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

35 1 ΣΔΜ. 35,00 €  

3.17 
Νεξνπφηεξν ρξσκαηηζηφ: Πνηήξη 
12εθ. (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

3 30 ΣΔΜ. 90,00 €  

3.18 

Σξφιετ 
ζεξβηξίζκαηνο:Καηαζθεπαζκέλνο 
ζθειεηφο  εμ’ νινθιήξνπ απφ μχιν 
θνπξληζηήο νμηάο(ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

270 1 ΣΔΜ. 270,00 €  

3.19 

Βηβιηνζήθε-αλαγλσζηήξην: 
θαηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ 
μχιν M.D.F(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

630 1 ΣΔΜ. 630,00 €  
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3.20 
Πάγθνο θαηαζθεπψλ απφ πιαζηηθφ 
πιηθφ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

75 1 ΣΔΜ. 75,00 €  

3.21 
Εσάθηα mega set θαηαζθεπαζκέλα 
απφ πιαζηηθφ πιηθφ(ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

80 1 ΣΔΜ. 80,00 €  

3.22 

Καηαζθεπή animals, 
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πςειήο  
πνηφηεηαο  (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

9 1 ΣΔΜ. 
                                    
9,00 €  

3.23 
Καηαζθεπή master, 70 ηεκάρηα, 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

35 1 ΣΔΜ. 
                                  
35,00 €  

3.24 
αιηάξα πεηζεηέ κε 
ιάζηηρν(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

4 30 ΣΔΜ. 
                               
120,00 €  

3.25 
Μπανχιν παηρληδηψλ 2XL (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

40 4 ΣΔΜ. 
                               
160,00 €  

3.26 
Τθαζκάηηλεο θνπξηίλεο (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

1498 1 ΣΔΜ. 
                            
1.498,00 €  

3.27 
Βακβαθεξή πεηζεηέ  ζαιηάξα 
θαγεηνχ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

2,9 200 ΣΔΜ. 
                               
580,00 €  

3.28 
Μνθέηεο (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

19,35 159,51 M2 
                            
3.086,52 €  

4 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΣΙΑΗ CPV 39315000-3 

  ΣΜΖΜΑ Β)  ΝΠΓΓ Κοινωνικάρ Αλληλεγγύηρ & Αθληηιζμού «ΖΡΟΓΧΡΟ» 

4.1 
Ραβδνκπιέληεξ: αλνμείδσηε ξάβδνο 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

40,32 1 ΣΔΜ. 
                                  
40,32 €  

4.2 
Κνπδηλνκεραλή: Μεράλεκα ηζρχνο 
900Watt(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

161,29 2 ΣΔΜ. 
                               
322,58 €  

4.3 
Πνιπθφθηεο ηζρχνο 
500Watt(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

29 1 ΣΔΜ. 
                                  
29,00 €  

4.4 
Σαςί αλνμείδσην: κε ρεξνχιηα 
52Υ62Υ8,5 (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

120 1 ΣΔΜ. 
                               
120,00 €  

4.5 
Καηζαξφια βαζηά 15lt(ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

78,27 1 ΣΔΜ. 
                                  
78,27 €  

4.6 
Καηζαξφια βαζηά 10lt (ζχκθσλα κε 
ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

55,92 1 ΣΔΜ. 
                                  
55,92 €  

4.7 
Πιαθεξφ 12lt (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

71,44 1 ΣΔΜ. 
                                  
71,44 €  
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5 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

  ΣΜΖΜΑ Α)   ΚΔΠ ΤΓΔΗΑ 

5.1 
Αλαπεξηθά ακαμίδηα εζσηεξηθνχ θαη 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ(ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

250 4 ΣΔΜ. 
                            
1.000,00 €  

5.2 
Απηληδσηέο εκηαπηφκαηνη 
θνξεηνί(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

1650 2 ΣΔΜ. 
                            
3.300,00 €  

5.3 
Φνξεία κεηαθνξάο 
αζζελψλ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

750 2 ΣΔΜ. 
                            
1.500,00 €  

5.4 
πζθεπή αλαξξφθεζεο (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

575 1 ΣΔΜ. 
                               
575,00 €  

5.5 
Φηάιεο νμπγφλνπ 5 ιίηξσλ(ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

312,5 5 ΣΔΜ. 
                            
1.562,50 €  

5.6 
Φηάιεο νμπγφλνπ 10 
ιίηξσλ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

375 5 ΣΔΜ. 
                            
1.875,00 €  

5.7 
Πηεζφκεηξα σξνινγηαθά (ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

32 4 ΣΔΜ. 
                               
128,00 €  

5.8 
Παικηθά νμχκεηξα κε έγρξσκε 
νζφλε (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

80,6 4 ΣΔΜ. 
                               
322,40 €  

5.9 

πζθεπέο κέηξεζεο ζαθράξνπ, 
ρνιεζηεξίλεο, ηξηγιπθεξηδίσλ 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

125 2 ΣΔΜ. 
                               
250,00 €  

5.10 
Σαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ 
(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

16,13 1 ΣΔΜ. 
                                  
16,13 €  

5.11 
Σαηλίεο κέηξεζεο ρνιήζηεξίλεο- 
ηξηγιπθεξηδίσλ (ζχκθσλα κε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή) 

40,32 1 ΣΔΜ. 
                                  
40,32 €  

5.12 
Νεθεινπνηεηήο λνζνθνκεηαθνχ 
ηχπνπ(ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή) 

250 1 ΣΔΜ. 
                               
250,00 €  

5.13 
πκππθλσηήο νμπγφλνπ(ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή) 

1000 1 ΣΔΜ. 
                            
1.000,00 €  

  
  

ΤΝΟΛΟ 
                          
56.219,14 €  

  
  

ΦΠΑ 24% 
                          
13.252,59 €  

  
  

ΦΠΑ 13% 
                               
130,00 €  

    
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

                          
69.601,73 €  
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ΖΜΔΗΧΔΗ 
 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Ο δηαγσληζκφο  ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α  60. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ γηα ην έηνο 2020. 
 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  ΤΜΒΑΖ  
Ζ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε βάζε ηελ απφθαζε 
έληαμεο κε αξ. πξση. 3131/29-10-2019 θαη θσδηθφ ΟΠ 5033760 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 
ΠΑΗΓΔΗΑ, ΑΠΑΥΟΛΖΖ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Έξγν:  «Ππομάθεια εξοπλιζμού για ηη 
λειηοςπγέα ηων κοινωνικών δομών Γάμος 
ΜεγαπΫων» ζηο πλαέζιο ηηρ ΠπΪξηρ με 
Κωδικό ΟΠ 5033760 
 
Πξνυπνινγηζκφο: 69.601,73 € (ζςμπεπιλ. ΦΠΑ) 

 ΚΑΔ : 00.6737.0002, ΚΑΔ: 00.6737.0003,  
ΚΑΔ:  60.6631.0001, ΚΑΔ: 60.6661.0002, 
ΚΑΔ:  60.7133.0003, ΚΑΔ: 60.7134.0003, 
ΚΑΔ:  60.7135.0002 

 

 
 
 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

Άπθπο 1° - Ανηικεέμενο ηηρ ππομάθειαρ  
Με ηελ παξνχζα  πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ επίπισλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, εμνπιηζκνχ εζηίαζεο, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, θιηκαηηζηηθψλ, ζπζηεκάησλ 
ζπλαγεξκνχ θαη εμνπιηζκνχ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ/λζεο 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Απαζρφιεζεο, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ Ν.Π.Γ.Γ 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ «Ζξφδσξνο» θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γ. Μεγαξέσλ (ΓΖ.ΚΔ.ΓΖ.ΜΔ). 
Όια ηα δεηνχκελα είδε, ζα είλαη γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, θηηαγκέλα ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ, 
παηρληδηψλ, θιπ. 
ηελ ηηκή ησλ επίπισλ πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο θαη ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπο.  Καηά ηελ 
παξάδνζε ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ, ζα γίλεηαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ν έιεγρνο 
γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγνζηαζηαθέο εγγπήζεηο. 
 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα-νκάδεο : 

 ΟΜΑΓΑ 1: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 ΟΜΑΓΑ 2: ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΚΔΤΖ 

 ΟΜΑΓΑ 3: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΤ   

                    ΤΛΗΚΟΤ 

 ΟΜΑΓΑ 4: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΣΗΑΖ 

 ΟΜΑΓΑ 5:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ζηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ζα πεξηιακβάλνληαη ε εγθαηάζηαζε, νη 
ξπζκίζεηο, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 
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Γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε ηεο Σ.Τ. θαη φπσο επηβάιινληαη απφ νδεγίεο, θαλνληζκνχο θαη 
λφξκεο Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ (Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΖΠΑ) Οξγαληζκψλ (π.ρ ΔΛΟΣ, ISO, EEC, 
λφξκεο ΔΝ θιπ)  
Γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη ηερληθά εγρεηξίδηα θαη νδεγίεο ειέγρνπ, ρξήζεο θαη 
ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα.  
 

Άπθπο 2° - ΓιαηΪξειρ πος ιζσύοςν  
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

2. ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη, 

3. ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247), «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη, 

4. ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη, 

5. ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

6. ηνπ Ν.4555/18 «Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» 
 
Άπθπο 3° - ςμβαηικΪ ηεύση  
πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ β) Ζ ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ γ) Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ δ) Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή 
πεξηγξαθή -πξνδηαγξαθέο) ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
Άπθπο 4° - Σπόπορ εκηΫλεζηρ ηηρ ππομάθειαρ  
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο κε ηνπο φξνπο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή.  
 
Άπθπο 5ο - ύμβαζη  
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη 
λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή 
πξφζθιεζεο, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, 
εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.  
 
Άπθπο 6 – Δγγςάζειρ  
Δγγχεζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο 
Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη 
χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  
 
Άπθπο 7 - Υπόνορ εγγύηζηρ  
Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαηά έλα (1) κήλα.  
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Άπθπο 8ο - Έκπηωζη ηος αναδόσος 
Ζ απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ρξφλνπο εγγχεζεο απφ ηνλ αλάδνρν µπνξνχλ λα 
ηνλ θεξχμνπλ έθπησην. Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο 
ηνπ, µπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 
Άπθπο 9ο - Υπόνορ παπΪδοζηρ  
Ο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε ηξεηο  (3) κήλεοαπφ ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ λφκηκσλ 
ελεξγεηψλ πνπ έπνληαη ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (αλάξηεζε ζην ΚΖΜΓΖ, θνηλνπνίεζε 
ζηνλ αλάδνρν) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο ππ. αξίζκ. 57654/23-5-2017 
απφθαζεο ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο (ΦΔΚ 1781/Β΄/2017 θαη ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Άπθπο 10 ο - Πλημμελάρ ππομάθεια ςλικού. 
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ε πξνκήζεηα δελ είλαη ζχκθσλε µε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη 
απηά, ζχκθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 
Άπθπο 11° - Φόποι, ηΫλη, κπαηάζειρ  
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, θαη θξαηήζεηο, πνπ 
ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 
εκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
βάζεη ηνπ Ν.2238/94 (ΦΔΚ Α΄ 151), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζηελ θξάηεζε χςνπο 
0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 
άξζξν 375 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Άπθπο 12° - Πποζωπινά και οπιζηικά παπαλαβά  
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ 
παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ 
απηνχ. Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο 
απφ ηεο ηδίαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ 
αλαδφρνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγπήζεσο, ελεξγείηαη βάζεη ησλ θεηκέλσλ 
δηαηάμεσλ, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 
Άπθπο 13° - Σπόπορ πληπωμάρ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ 
ηηκνινγίνπ, πνπ ζα εθδίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε παξαδνηένπ. 
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 
4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
 
Άπθπο 14° - Αναθεώπηζη ηιμών 
Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ε ηηκή ηεο ζχκβαζεο ζα παξακείλεη ζηαζεξή θαη δελ ζα 
ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία.  
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Άπθπο 15° - ΑνωηΫπα βέα 
Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά 
θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο 
γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο δελ είλαη ππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α.. ε πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ε νπνία ππνρξενχηαη κέζα 
ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα 
ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. 
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