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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης την 3η Απριλίου 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
Αριθμ. Απόφασης 20η/2020
ΘΕΜΑ 2Ο: (α) Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω
των ορίων) για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Προσαρμογή των
λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού
369.295,00 ευρώ
(β) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
(γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 09:30’ – 11:00’ το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 καθώς και του άρθρου 10 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ/55τ.Α′/11-3-2020) “Κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού covid-19”
(παρ. 1 αρ. 10 της ΠΝΠ), κατόπιν της υπ’ αριθ. Πρωτ. 594/27.03.2020 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου που απεστάλη νόμιμα σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών συμμετείχαν
δώδεκα (12) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
4.

ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

5.

ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

6.

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
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7.
8.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ

9.

ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΙΚΑ ΜΕΛΗ

10. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

12. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Βασιλική Στασινοπούλου (Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ.).
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006 - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
τα θέματα συντήρησης, λειτουργίας κλπ. των παιδικών σταθμών είναι αρμοδιότητα των Δήμων και των
εποπτευόμενων από αυτούς ΝΠΔΔ.
Με την υπ' αριθ. πρωτ. 31630/28.06.2018 Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών κλήθηκαν οι Δήμοι
και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο έργο με
τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
Λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, την
ανάγκη εκσυγχρονισμού τους και την υποχρέωση συμμόρφωσης στο ΠΔ 99/2017, το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με
την υπ’ αριθ. 18/2019 απόφασή του ενέκρινε ομοφώνως την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του
ΝΠΔΔ, συνοδευόμενο από τις απαραίτητες μελέτες για τις κάτωθι δομές:
Το Α' Τμήμα Παιδικού Σταθμού επί της οδού Τσακίρογλου 16.
Το Β' Τμήμα Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αγνώστων Μαρτύρων 88.
Το Γ' Τμήμα Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αρτάκης 34.
Το Ε' Τμήμα Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού επί της οδού Τραπεζούντος 22.
Το ΣΤ' Τμήμα Βρεφικού Σταθμού επί της οδού Αρτάκης 34.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ (18/2019) υπεβλήθη η υπ’ αριθ. πρωτ.
702/15.05.2019 αίτηση του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ» προς το ΥΠΕΣ περί εντάξεως στο εν λόγω Πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Με το υπ’ αριθ. 44023/10.06.2019 έγγραφο του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΥΠΕΣ
επιχορηγήθηκε το ΝΠΔΔ με ποσό 250.000 ευρώ από την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους
369.295,00 ευρώ, ώστε να προσαρμοστούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. Το υπολειπόμενο ποσό
των 119.295,00 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους του ΝΠΔΔ.
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Ακολούθως με την υπ’ αριθ. 35/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ εγκρίθηκε ομοφώνως η αποδοχή της
ένταξης στο πρόγραμμα του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017».
Οι εργασίες που προβλέπονται στους ως άνω αναφερόμενους βρεφονηπιακούς σταθμούς
περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη με τίτλο: «Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του
Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας
Σμύρνης.
Ωστόσο, η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του
ΝΠΔΔ ή του Δήμου μας, διότι δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό και
προσωπικό. Ως εκ τούτου πρέπει να ανατεθούν σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
Για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας συντάχθηκε το με αριθ. πρωτ.
595/27.03.2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006488328) Πρωτογενές Αίτημα συνολικού ποσού 369.295,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εις βάρος των Κ.Α.Ε. 69.6261.0001, 69.6261.0002, 69.6261.0003,
69.6261.0004 και 69.6261.0005 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
Λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία της παρούσας δημόσιας σύμβασης πρέπει να διενεργηθεί
ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή
γενικής υπηρεσίας» και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΝΠΔΔ καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του ν. 4412/2016, η μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθορίζονται και εγκρίνονται
πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Σώμα για:
α) Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την
ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας
Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 99/2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 369.295,00 ευρώ
β) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
γ) Καθορισμό των όρων διακήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008.
- Το Π.Δ. 80/2016.
- Το Π.Δ. 99/2017 (Α΄141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των
δήμων».
- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ –055 στην οποία εντάχθηκε το έργο
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005.
- Την υπ’ αριθ. 31630/28.06.2018 Πρόσκληση(ΑΔΑ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) του Υπουργείου Εσωτερικών
«Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ’ αριθ. 18/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί υποβολής αιτήματος ένταξης στο ως άνω
Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ.
- Την υπ’ αριθ. 702/15.04.2019 αίτηση ένταξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης» του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση των
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών,
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Το υπ’ αριθ. 44023/10.06.2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων το
οποίο επιχορηγεί με 250.000 ευρώ το ΝΠΔΔ ώστε να προσαρμοστούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017
συνολικού προϋπολογισμού 369.295 ευρώ με Φ.Π.Α.
- Την υπ’ αριθ. 35/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα του
ΥΠΕΣ "Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, που ανήκουν στο ΝΠΔΔ
στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 61/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.
- Την υπ’ αριθ. 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» περί «Συγκρότησης επιτροπών» σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οικονομικού έτους 2020 με την οποία ορίστηκε η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
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- Τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 69.6261.0001, 69.6261.0002, 69.6261.0003, 69.6261.0004 και 69.6261.0005
του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ» οικονομικού έτους 2020.
- Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 20REQ006488328).
- Την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 596/30.03.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας.
- Τις υπ’ αριθ. 95, 96, 97, 98 και 99/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Τις υπ’ αριθ. 95, 96, 97, 98 και 99/2020 Βεβαιώσεις της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ επί των ανωτέρω
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
- Τις ανάγκες του ΝΠΔΔ.
- Την ανωτέρω εισήγηση.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης των μελών του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(α) Την διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για
την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του
Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 369.295,00 ευρώ.
(β) Την έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης όπως
αυτή παρατίθεται παρακάτω:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αρ. μελ.: 5/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
K.A.Ε.: 69.6261.0001
69.6261.0002
69.6261.0003
69.6261.0004
69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις δομές του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ανήκουν οι Α’ Παιδικός Σταθμός, Β’ Παιδικός Σταθμός, Γ’ Παιδικός Σταθμός, Ε’ Βρεφονηπιακός
Σταθμός, Στ’ Βρεφικός Σταθμός. Για την προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών με τις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες και προμήθειες ανά σταθμό:
Α' Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης οι τουαλέτες που βρίσκονται στο ημιυπόγειο δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Π. Δ.
99/2017.
Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην
κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του Παιδικού Σταθμού δεν πληρούν
καθ’ ύψος τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
• η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
• η ανακαίνιση της τουαλέτας στο ημιυπόγειο,
• η συμπλήρωση καθ’ ύψος των κιγκλιδωμάτων του αύλειου χώρου,
• καθώς και η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη και ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας στην κουζίνα
Η δαπάνη ανέρχεται στα 99.995,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0001 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
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Β' Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Η κουζίνα δεν πληρεί τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.
Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και
συμπλήρωση. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
• η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
• η ανακαίνιση της κουζίνας,
• προμήθεια επίπλων
Η δαπάνη ανέρχεται στα 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0002 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Γ' Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και
συμπλήρωση
Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην
κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
• η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
• προμήθεια επίπλων
• καθώς και η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη και ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας στην κουζίνα
Η δαπάνη ανέρχεται στα 66.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0003 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Ε' Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
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Ο υπερυψωμένος αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα
υδατοστεγανότητας με συνέπεια ο χώρος του Ισογείου να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους
τοίχους.
Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του Παιδικού Σταθμού δεν πληρούν τις
προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017 καθώς το διάκενο ανάμεσα στο κυγκλίδωμα και την βάση είναι πιο
μεγάλο από το επιτρεπόμενο.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
• η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
• Μόνωση αύλειου χώρου
• η συμπλήρωση των κιγκλιδωμάτων του αύλειου χώρου,
Η δαπάνη ανέρχεται στα 93.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0004 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Στ' Βρεφικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και
συμπλήρωση.
Ο αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα υδατοστεγανότητας με
συνέπεια ο υποκείμενος όροφος να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους τοίχους. Απαιτείται η
τοποθέτηση plexi glass στα ανοίγματα των τοιχίων για να μην σκαρφαλώνουν τα παιδιά. Επίσης
απαιτείται η τοποθέτηση στρώματος ασφαλείας σε κολώνες στήριξης. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό
χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.
Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην
κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
• η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
• Μόνωση - επένδυση αύλειου χώρου
• προμήθεια επίπλων
• καθώς και η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη και ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας στην κουζίνα
Η δαπάνη ανέρχεται στα 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0005 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 369.295,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει
τους Κ.Α.Ε. 69.6261.0001 69.6261.0002 69.6261.0003 69.6261.0004 69.6261.0005 του
Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους
2020.
Ο Συντάξας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
Α. Ανακαίνιση Τουαλέτας
Αρθρο 1. Καθαιρέσεις αποξηλώσεις εξοπλισμού τουαλέτας
•

•

•
•
•

Αποξήλωση όλου του υπάρχοντος εξοπλισμού, (12 λεκάνες, 5 νιπτήρες κ.λ.π) δηλαδή εργασία
αποξήλωσης κάθε είδους υγιεινής με τους αντίστοιχους διακόπτες, μπαταρίες,
χαλκοσυνδέσεων κ.τ.λ.. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η συσσώρευση (π.χ.τοποθέτηση κάδου),
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αυτών.
Καθαίρεση των πλακιδίων δαπέδου και τοίχου οποιαδήποτε
τύπου (Πορσελάνης,
κεραμουργικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οιουδήποτε πάχους, άνευ προσοχής με το
κονίαμα στρώσεως σε οποιοδήποτε ύψος. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η συσσώρευση
(π.χ.τοποθέτηση κάδου), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αυτών.
Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης (υδραυλικές και αποχετευτικές σωληνώσεις, συφώνια
κ.λ.π.) Στην τιμή περιλαμβάνεται και η συσσώρευση(π.χ.τοποθέτηση κάδου), φορτοεκφόρτωση
και μεταφορά αυτών.
Καθαίρεση
φθαρμένων
επιχρισμάτων.
Στην
τιμή
περιλαμβάνεται
και
η
συσσώρευση(π.χ.τοποθέτηση κάδου), φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αυτών.
Η μεταφορά γίνετε σε χώρους ανακύκλωσης

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 592,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 2. Ανακατασκευή υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου
•

Χάραξη και κατασκευή νέας επιδαπέδιας και επιτοίχιας υδραυλικής και αποχετευτικής
εγκατάστασης (υδραυλικές και αποχετευτικές σωληνώσεις, σιφώνια, κλπ,).
Η εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα
«Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις μικρότερες δυνατές φθορές των
δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και
τυχόν λοιπών φερόντων στοιχείων του κτιρίου θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και μετά από
έγκριση της υπηρεσίας. Οι γενικές παροχές θα γίνουν με χαλκοσωλήνα ύδρευσης. Όλες οι βάνες θα
είναι σφαιρικού τύπου ώστε να μπορούν να αντικαθίστανται (λυόμενοι σύνδεσμοι). Θα τοποθετηθεί
κεντρικός διακόπτης που θα διακόπτει την παροχή νερού στην εγκατάσταση της τουαλέτας.
Θα τοποθετηθούν διακόπτες διακοπής του νερού κάτω από τους νιπτήρες και κάτω από τα
φουσόμετρα στο ύψος της λεκάνης.
Το αποχετευτικό δίκτυο θα γίνει με σωλήνες PVC και θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης ή τάπες ανά τρία
μέτρα, ώστε να μπορεί να συντηρηθεί το δίκτυο.
Όλες οι επιδαπέδιες σωληνώσεις θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 940,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 3. Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα σε πάχους 2,0 cm~
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Επιστρώσεις δαπέδων με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο για την
δημιουργία κλίσεων στο δάπεδο ώστε να οδηγούνται τα νερά στα σιφώνια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 20,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 4. Τοποθέτηση χωρισμάτων τύπου σάντουιτς από άνθυγρη γυψοσανίδα
Εσωτερικά τοιχοπετάσματα τύπου σάντουιτς αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή
γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση και στα δυο μέρη με άνθυγρες γυψοσανίδες πάχους 12,5
mm και εσωτερική μόνωση από ηχοαπορροφητικό αφρώδες υλικό
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 70,00 ΕΥΡΩ

Αρθρο 5. Τοποθέτηση χωρισμάτων από τούβλα ύψους έως 1,30 m
•

Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τούβλων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1, με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά
των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και
τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή
ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου
• Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων
κονιαμάτων,
• θα κατασκευασθεί σε ύψος 1,30 σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα με πάχος τουλάχιστον 10 εκ.
και πλάτος ίσο με της πλινθοδομής. Ο οπλισμός του σενάζ θα αποτελείται από βέργες χάλυβα
διαμέτρου 8 ή 10 χιλιοστών.
• κατασκευή επιχρισμάτων από τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm,.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
• χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής
διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις
σύμφωνα με την μελέτη .
Οι τοίχοι θα χρωματιστούν από το ύψος 1,60 και πάνω.
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου,ικριώματα και εργασία.
Όλα τα χρώμματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μη τοξικά, να καθαρίζονται εύκολα και
να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 120,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 6. Επιχρίσματα από τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm, στην
υπάρχουσα τοιχοποιία σε σημεία που θα έχουν ήδη αφαιρεθεί σε προηγούμενη φάση εργασιών.
•

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία.
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•

Κατά περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθούν έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα και μετά την
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 16,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 7. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης
•

•

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, σε διαστάσεις επιλογής της Υπηρεσίας, έγχρωμα,
τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα
των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 35,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 8. Επενδύσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
•
•

•

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας αντιολισθηρά, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων και
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1
έως 2 mm, στερεωμένα με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος,
ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 35,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 9. Προμήθεια κα τοποθέτηση ειδών υγιεινής τουαλέτας νηπιαγωγών
•

Ένας (1) νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm , πλήρης με μπαταρία ζεστού κρύου,
βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα,
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά
(μολυβδόκολλα,τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε
λειτουργία.
• Μία (1) Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά
του από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων παραδοτέα σε λειτουργία.
• Μία (1) Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
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•

•

Ένας (1) καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm τοποθετημένος σε
δύο ή τέσσερις κοχλίες με κομβία χρωμέ, με όλα τα μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού πλήρες με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 600,00 ΕΥΡΩ

Αρθρο 10. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής τουαλέτας κατάλληλων για παιδιά
προσχολικής ηλικίας
Θα τοποθετηθούν τα παρακάτω είδη:
•

Δέκα(10) νιπτήρες πορσελάνης διαστάσεων 35 Χ 30 cm , πλήρης με μπαταρία ζεστού κρύου,
βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα,
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα,
τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.
• 8 λεκάνες αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως για παιδιά προσχολικής ηλικίας ~ 'Ευρωπαϊκού'
(καθήμενου) τύπου.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη και τα υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων παραδοτέα σε λειτουργία.
• Οκτώ (8) αυτόματες δικλίδες πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου 3/4
ins, με τον μηχανισμό, και με μπουτόν-λαβή, τύπου DAL, μετά της σωλήνωσης με σιδηροσωλήνα
γαλβανισμένο 1 ins, βαρέως τύπου και μήκους 1,50m από τον μηχανισμό μέχρι την λεκάνη, μετά
της συνδέσεως στην λεκάνη καθώς και στα δίκτυα παροχής νερού και απορροής - αποχέτευσης,
πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (ρακόρ, σωλήνες κλπ), των υλικών και
μικρουλικών στερεώσεως, τοποθετήσεως, συνδέσεως, καθώς και του γαλβανισμένου
σιδηροσωλήνα 1 ins, βαρέως τύπου και μήκους 1,50m και των πάσης φύσεως εργασιών για
πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τη λεκάνη και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, μετά των
απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμων.
• Δύο (2) βάσεις ντους 0,70 χ 0,70 m με αντιολισθητική επιφάνεια μαζί με την μπαταρία ζεστού
κρύου, τον εύκαμπτο σωλήνα, το τηλέφωνο πολλαπλών ρυθμίσεων και τα στηρίγματα. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η πτυσσόμενη πόρτα.
• Οκτώ (8) χαρτοθήκες πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 4.050,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 11. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών
Θα τοποθετηθούν:
• δύο φωτιστικά τύπου led (Πλαφονιέρα Οροφής) στις ντουζιέρες με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
• Τύπος LED: SMD 2835 ((S)urface (Μ)ount (D)evices = Επιφανειακής τοποθέτησης
συσκευές, διαστάσεις τσιπ (28 χιλιοστά Χ 35 χιλιοστά))
• Στεγανότητα: IP54
• Αισθητήρας Κίνησης: P.I.R. Sensor
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Ισχύς: 12 W
Ισοδύναμη Ισχύς: 120 W
Τάση Λειτουργίας: AC: 220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Συντελεστής Ισχύος: > 0,8
Περιεκτικότητα σε Υδράργυρο: 0 mg
Χρώμα Φωτός: Φυσικό Λευκό
Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K
Φωτεινή Ροή: 1080lm
Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης CRI: > 80
Χρωματική Ομοιομορφία: ≤6 sdcm
Γωνία Δέσμης: 180°
Χρόνος Εκκίνησης: 0.001 sec (Στιγμιαία)
Αριθμός Κύκλων Μεταγωγής: 15000
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής: 30000 Ώρες
Διατήρηση Φωτεινής Ροής στο Τέλος της Ζωής: 70%
Διάμετρος: Ø300 mm
Ύψος: 11mm
Βάρος: 500gr
Σχήμα: Στρογγυλό
Υλικό Κατασκευής: Πλαστικό ABS & PCB Αλουμινίου
Χρώμα Σώματος: Άσπρο
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης: A++
• Τρία φωτιστικά αδιάβροχα διπλό με 2 λάμπες led τύπου φθορίου 2χ60cm IP65 Ανθεκτικά
αδιάβροχο Τροφοδοσία: 200 - 240Volt
• Λάμπα ΦΘΟΡΙΟΥ LED T8 Led Glass T8 9W 60cm
• Τύπος LED: SMD 2835
• Ονομαστική Διάρκεια Ζωής >25.000 hrs
• Ισχύς: 9W
• Ισοδύναμη Ισχύς:70W
• Τάση Λειτουργίας: 200-240 V
• Συχνότητα: 50/60Hz
• Χρώμα Φωτός: Φυσικό Λευκό
• Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K
• Φωτεινή Ροή: 720 lm
• Γωνία Δέσμης: 200 °
• Ποσότητα Led: 174
• Τοποθέτηση καναλιού καλωδίων μήκους 20m διατομής 40x16mm πλαστικό κλειστού
τύπου TPS
• Κανάλι καλωδίων
• Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
• Κλειστού τύπου TPS
• Διατομής: 40x16mm
• Τοποθέτηση καλωδίωσης φωτισμού 3x1.5 μήκος 70,00m.
• Τοποθέτηση πέντε διακοπτών μονών.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 446,00 ΕΥΡΩ

[13]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

Αρθρο 12. Χρωματισμός ελεύθερων επιφανειών
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων (τοίχους και οροφές) με
οικολογικό μη τοξικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, σε δυο στρώσεις, πιστοποιημένο από διεθνώς
αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφάνειας (το
τρίψιμο, το στοκάρισμα και το αστάρωμα), εξοπλισμός και εργασία)).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 14,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 13. Αντικατάσταση καζανακίου τύπου νταλ (φλουσόμετρο)
•

Αντικατάσταση καζανακίου τύπου νταλ (φλουσόμετρο) στις τουαλέτες του ισογείου, με όλες τις
απαραίτητες εργασίες και υλικά, καθως και του γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 1 ins, βαρέως
τύπου και μήκους 1,50m και των πάσης φύσεως εργασιών για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με
τη λεκάνη και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, μετά των απαιτούμενων ελέγχων και δοκίμων.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 70,00 ΕΥΡΩ
Β Συμπλήρωση κiκγκλιδωμάτων
Αρθρο 14. Συμπλήρωση κιγκλιδωμάτων έως το ύψος 1,50
•

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων καθ’ ύψος ιδίου τύπου με τα υπάρχοντα, εξωστών,
κλιμάκων, περιφράξεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των κιγκλιδωμάτων καθώς και η
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων με την χρήση
ηλεκτροκόλλησης. Θα αποτελείται από ένα ράβδο οριζόντιο πλάτους έως 4,00cm και πάχους
0,5 cm που θα τοποθετείτε πάνω σε ορθοστάτη ύψους 10 cm που θα τοποθετείται ένας ανά
μέτρο. Θα είναι βαμμένο στο χρώμα των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων με δύο χέρια μίνιο
(αντικουριακό) και δύο χέρια βερνικόχρωμα νερού και θα τοποθετηθεί πάνω στα υπάρχοντα
κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (1 m) 14,00 ΕΥΡΩ
Γ Υαλοστάσια
Αρθρο 15.
σίτα

Αντικατάσταση υαλοστασίων με θερμομονωτικά τζάμια με μεμβράνη ασφαλείας και

•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και να μην καταστραφούν οι μαρμαροποδιές.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την μελέτη. Το κάτω τμήμα των
αλουμινίων θα είναι σταθερό έως 1,50m από το έδαφος, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017. Τα
αλουμίνια θα είναι τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕUROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης και
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν υπάρχουν) και
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•

•

•
•
•
•

εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής μεσοκάσιου μεταξύ παραθύρων και
φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία μικρότερων
ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος στηρίξεως και
μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και ασφάλειας και
γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και πλήρης τοποθέτησης
του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή 15/35
(στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην οποία θα
στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα και τα
απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας (σιδηρόδρομοι,
μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου YALE ή CISA,
συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια αεροστεγανότητας στερεωμένα
στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής, εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα
με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την
στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη από το έδαφος και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα).
Μαρμαροποδιές όπου χρειαστεί.
Επιχρίσματα ώστε να καλυφθούν τυχόν φθορές στην υπάρχουσα τοιχοποιία
Τοποθέτηση προφίλ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης κάσας όπου υπάρχει. Το προφίλ θα
γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2) 500,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 16. Προμήθεια και τοποθέτηση κινητής σίτας αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού
βρόχου
•

Σίτες αερισμού, από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα). Οι σίτες θα τοποθετηθούν σε κουφώματα αλουμινίου ιδίου
τύπου με τα υαλοστάσια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 70,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 17. Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
•

Η μεμβράνη θα τοποθετηθεί εσωτερικά των τζαμιών, ώστε να το κάνει ασφαλές και να
δημιουργεί ταυτόχρονα μία αντανακλαστική επιφάνεια η οποία να αντανακλά
75 % της
ηλιακής ενέργειας, 460watts / m2 / hour. Το πάχος της θα είναι 100μm.
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•

Η μεμβράνη θα πρέπει να :
• συνδυάζει την ασφάλεια με την προστασία από τον ήλιο και τη ζέστη
• καθυστερεί το σπάσιμο
• προστατεύει από τους βανδαλισμούς
• δυναμώνει το τζάμι σε περιπτώσεις σόκ ή από κύμματα αέρος
• προστατεύει τους ανθρώπους από θραύσματα γυαλιών
• πληροί τα Ευρωπαϊκά standards
• διαθέτει πιστοποιητικό για τη φωτιά B-s1,d0
• είναι ένα αόρατο τείχος
• έχει πολύ δυνατή κόλλα
• έχει υποστεί αντιχαρακτική επεξεργασία
• μην χρειάζεται service
• απομακρύνεται από το τζάμι χωρίς να κάνει ζημιά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 50,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 18. Αντικατάσταση υαλόθυρας μονόφυλλης ανοιγόμενη αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη και
συρόμενης σίτας αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
Οι εργασίες αντικατάστασης υαλόθυρας περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Μέχρι το ύψος του ενός (1) μέτρου θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου, βαμμένο
με αντισκουριακή βαφή.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση σίτας τύπου φυσαρμόνικας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 1.502,13 ΕΥΡΩ
Αρθρο 19. Αντικατάσταση υαλόθυρας ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
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• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
•

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου,
βαμμένο με αντισκουριακή βαφή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 2.385,00 ΕΥΡΩ
Δ Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
Αρθρο 20. Προμήθεια και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη
Πλήρη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη σε υπάρχουσα κουζίνα με την χρήση όλων απαραίτητων
υλικών και μικροϋλικών.
Ο λιποσυλλέκτης χωρητικότητας 22lt θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
• Ο μηχανικός λιποσυλλέκτης, θα τοποθετηθεί κάτω ή δίπλα από την λάντζα για τον διαχωρισµό
λαδιών-λίπους και υπολειμμάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαμενή από
όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς
χώρους µέσω των ειδικών διαφραγμάτων – κάθετα χωρίσματα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται
αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για μείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν
σε Θάλαμο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς
την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαμο Επίπλευσης όπου
πραγματοποιείται ο διαχωρισμός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά που
εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και τα λίπη
αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού της οροφής που είναι ασφαλισμένο µε
μεντεσέ. Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται µε λάστιχο περιμετρικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 300,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 21. Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας
•
•

•

Εργασίες τοποθέτησης επιδαπέδιας ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας και σύνδεσή της.
Η ποδοκίνητη βαλβίδα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• θα παρέχει ανάμεικτο νερό (έξοδος ½'')
• θα έχει δύο ( 2 ) εισόδους νερού (κρύο ½'' - ζεστό ½'')
• θα έχει πεντάλ ανάμειξης.
• η κατασκευή θα είναι στοιβαρή.
Η σύνδεση της βαλβίδας με το δίκτυο ζεστού, κρύου νερού και με την μπαταρία θα γίνει με
χαλκοσωλήνα ½'' με την χρήση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών.
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 140,00 ΕΥΡΩ

Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
Υποομάδα Β.1.1 Υαλοστάσια
Αρθρο 1. Αντικατάσταση υαλοστασίων με θερμομονωτικά τζάμια και μεμβράνη και σίτα
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την μελέτη, με σταθερό μέρος
έως με 0,65m στο κάτω μέρος, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕYROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης
επιφάνειας και οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν
υπάρχουν) και εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ
παραθύρων και φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία
μικρότερων ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος
στηρίξεως και μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και
ασφάλειας και γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και
πλήρης τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή 15/35
(στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην οποία θα
στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα και τα
απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας (σιδηρόδρομοι,
μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου YALE ή CISA,
συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια αεροστεγανότητας στερεωμένα
στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής, εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα
με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την
στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη από το έδαφος και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
• Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για
την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.
• Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης κάσας όπου υπάρχει. Το πάνελ θα
γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 500 ΕΥΡΩ

Αρθρο 2. Αντικατάσταση υαλόθυρας μονόφυλλης ανοιγόμενη ασφαλείας αλουμινίου με σταθερό
φεγγίτη και θύρα με σίτα αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
Οι εργασίες αντικατάστασης υαλόθυρας περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση υαλόθυρας και απομάκρυνσή της.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Μέχρι το ύψος του ενός (1) μέτρου θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου. Από το ένα μέτρο και πάνω ή θα αποτελείτε από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου διακοπτόμενο από υαλοπίνακες διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων ή θα
αποτελείται από υαλοπίνακες.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου, βαμμένο
με αντισκουριακή βαφή.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση σίτας τύπου φυσαρμόνικας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 1.600,00 ΕΥΡΩ
Β Ανακαίνιση κουζίνας
Αρθρο 3. Αντικατάσταση ντουλαπιών κουζίνας
Η αντικατάσταση των ντουλαπιών αποτελείται από τις παρακάτω εργασίες:
• Αποξήλωση, και απομάκρυνση των υπαρχόντων ντουλαπιών κουζίνας.
• Αποξήλωση με προσοχή και τοποθέτηση σε νέο σημείο του νεροχύτη και του ντουλαπιού κάτω
από τον νεροχύτη.
• Η μεταφορά γίνετε σε χώρους ανακύκλωσης
• Κατασκευή και τοποθέτηση των παρακάτω ντουλαπιών:
• Ένα ντουλάπι στην Νότια πλευρά της κουζίνας που θα εκτείνεται σε όλο το ύψος της κουζίνας
και θα αποτελείται:
• Στην δεξιά πλευρά από 7 ράφια από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm και μήκους περίπου
1,60 m
• Στην αριστερή πλευρά και έως ύψους 2,00 από μεταλλικά τηλεσκοπικά καλάθια
(τροφοθήκες) με τους συρόμενους μηχανισμούς, διατάσεων 60χ,80χ15 cm περίπου.
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•

Το πλαίσιο της ντουλάπας (κουτί) και το ενδιάμεσο χώρισμα θα είναι από λευκή μελαμίνη
πάχους 18mm
• Η ντουλάπα θα διαθέτει έξι πόρτες laminate
• Ένα ντουλάπι στην δυτική πλευρά της κουζίνα ,μήκους 2,35 μ περίπου και ύψους 0,90 m,
που θα αποτελείται:
• Στην αριστερή πλευρά ερμάρια βάσης με συρτάρια. Στα συρτάρια θα τοποθετηθούν
• Στο κεντρικό τμήμα υποδοχή για πλυντήριο ρούχων
• Στην δεξιά πλευρά από δύο μεταλλικά ράφια τύπου μύλου (τυφλός μηχανισμός
ντουλαπιών)
• Πάνω στο ντουλάπι θα τοποθετηθεί πάγκος εργασίας από άνθυγρο βακελίτη πάχους 3,5
cm, σύμφωνα με τις ειδικές διαστάσεις, ώστε να χωνεύονται οι ηλεκτρικές συσκευές
(πλυντήριο ρούχων)
• Κρεμαστό ερμάριο με ράφια από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm
• Το πλαίσιο των ντουλαπιών βάσης και των κρεμαστών (κουτί) και τα ενδιάμεσα χωρίσματα
θα είναι από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm
• Οι πόρτες που θα τοποθετηθούν θα είναι από laminate
• Ένα ντουλάπι στην ανατολική πλευρά της κουζίνας που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στην
κουζίνα και στον νεροχύτη που θα αποτελείται:
• Από ντουλάπι βάσης με ράφια, μήκους 1,00 m και ύψους 0,90, από λευκή μελαμίνη
πάχους 18mm
• Πάνω στο ντουλάπι θα τοποθετηθεί πάγκος εργασίας από άνθυγρο βακελίτη πάχους 3,5
cm
• Κρεμαστό ερμάριο μήκους 1,60 περίπου, με ράφια από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm
• Το πλαίσιο των ντουλαπιών βάσης και των κρεμαστών (κουτί) και τα ενδιάμεσα χωρίσματα
θα είναι από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm
• Οι πόρτες που θα τοποθετηθούν θα είναι από laminate
• Ένα ντουλάπι στην ανατολική πλευρά της κουζίνας, μήκους 1,30m, βάθους 0,80 περίπου και
ύψους 0,90 m, που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο ψυγείο και στον καταψύκτη που θα
αποτελείται:
• Από ντουλάπι βάσης από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm. Το μισό ντουλάπι θα είναι τυφλό
για αυτό θα τοποθετηθούν δύο μεταλλικά ράφια τύπου μύλου (τυφλός μηχανισμός
ντουλαπιών)
• Πάνω στο ντουλάπι θα τοποθετηθεί πάγκος εργασίας από άνθυγρο βακελίτη πάχους 3,5
cm
• Κρεμαστό ερμάριο μήκους 2,00 m περίπου, με ράφια από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm
• Το πλαίσιο των ντουλαπιών βάσης και των κρεμαστών (κουτί) και τα ενδιάμεσα χωρίσματα
θα είναι από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm
• Οι πόρτες που θα τοποθετηθούν θα είναι από laminate

Σε όλα τις πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετηθούν μεταλλικά πόμολα.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.)

6.500,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 4. Αντικατάσταση επιδαπέδιων πλακιδίων
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας αντιολισθηρά , έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", σε διαστάσεις και χρώματα
επιλογής της Υπηρεσίας
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:
• η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, στερεωμένα με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή
με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
• η τοποθέτηση σοβατεπιών.
• η αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού δαπέδου.
• Η μεταφορά γίνετε σε χώρους ανακύκλωσης
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 70,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 5. Αντικατάσταση επίτοιχων πλακιδίων
•

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων και χρώματος επιλογής της
Υπηρεσίας, έγχρωμα, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, κολλητά με κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς
χρωστικές ή αρμόστοκο.
Πλακίδια θα τοποθετηθούν και στην επιφάνεια της γυψοσανίδας μετά την κατάλληλη επεξεργασία της.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η
τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη
οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,
ρευματοδοτών κλπ.
• Η αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών πλακιδίων.
• Η μεταφορά γίνετε σε χώρους ανακύκλωσης
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 90,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 6. Προμήθεια και τοποθέτηση χωρισμάτων από άνθυγρη γυψοσανίδα
Εσωτερικά τοιχοπετάσματα τύπου σάντουιτς αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή
γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση και στα δυο μέρη με άνθυγρες γυψοσανίδες πάχους 12,5
mm και εσωτερική μόνωση από ηχοαπορροφητικό αφρώδες υλικό.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 70,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 7. Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου
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Επαναχάραξη του ηλεκτρικού δικτύου έτσι` ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές συσκευές
στις νέες θέσεις. Οι πλαστικές σωληνώσεις θα εντοιχισθούν σε όλο το μήκος τους και θα
αποκατασταθούν οι τομές με ειδικό επίχρισμα. Στις διακλαδώσεις των σωληνώσεων θα τοποθετηθούν
πλαστικά κουτιά διακλάδωσης. Στις απολήξεις των σωληνώσεων θα τοποθετηθούν όπου απαιτούνται
πρίζες τύπου σούκο. Όπου γίνει σύνδεση συσκευής απ’ ευθείας με το δίκτυο θα γίνει με κλέμες βαρέως
τύπου. Ωπου χρειαστεί θα γίνει ενίσχυση του δικτύου ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
συσκευών. Οι ηλεκτρικές συσκευές που θα ηλεκτροδοτηθούν είναι: ένας επαγγελματικός καταψύκτης,
ένα επαγγελματικό ψυγείο, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, ένα πλυντήριο ρούχων, ένας
επαγγελματικός απορροφητήρας τύπου χοάνης, μία επαγγελματική κουζίνα με φούρνο.
Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού με δύο λάμπες led τύπου φθορισμού, μαζί με την
ηλεκτρική καλωδίωση του.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 1.556,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 8. Μετατόπιση υδραυλικού και αποχετυτικού δικτύου
Επαναχάραξη του υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ο
νεροχύτης και οι συσκευές που χρειάζονται νερό στις νέες θέσεις. Το αποχετευτικό δίκτυο θα είναι από
πλαστικούς σωλήνες από PVC βαρέως τύπου και το υδραυλικό δίκτυο από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής. Το υδραυλικό δίκτυο θα είναι εντοιχισμένο σε όλο του το μήκος.
Στις συνδέσεις του δικτύου με τις συσκευές θα τοποθετηθούν διακόπτες ασφαλείας. Θα τοποθετηθεί
μία μπαταρία μίξης ζεστού – κρύου νερού σε κάθε γούρνα του νεροχύτη. Κάτω από τον νεροχύτη θα
τοποθετηθούν διακόπτες ασφαλείας στην παροχή ζεστού και κρύου νερού για κάθε γούρνα. Κάτω από
τον νεροχύτη θα τοποθετηθεί επίσης διπλό σιφώνι νεροχύτη με βαλβίδα. Στο κάτω μέρος το σιφώνι θα
διαθέτει τάπα. Στα πλυντήρια πιάτων και ρούχων θα υπάρχουν απολήξεις αποχετευτικού δικτύου
αντίστοιχες των συσκευών.
Απομάκρυνση παλαιού δικτύου. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν η αποξύλωση των εσωτερικών
σωληνώσεων θα πρέπει να ταπωθούν. Η μεταφορά των προϊόντων της αποξύλωσης γίνετε σε χώρους
ανακύκλωσης
Τέλος θα γίνει μεταφορά του θερμαντικού σώματος σε νέα θέση μαζί με την κατασκευή νέας
σωλήνωσης θέρμανσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 1.950,00 ΕΥΡΩ

Αρθρο 9. Χρωματισμός ελεύθερων επιφανειών
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων (τοίχους και οροφές) με
οικολογικό μη τοξικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, σε δυο στρώσεις, πιστοποιημένο από διεθνώς
αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφάνειας (το
τρίψιμο, το στοκάρισμα και το αστάρωμα), εξοπλισμός και εργασία)).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 14,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 10. Προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων
Τοποθέτηση πλυντηρίου ποτηριών πιάτων με τετράγωνο καλάθι 50Χ50.

[22]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι παρακάτω:
Διαστάσεις εξωτερικές: 600x605x820 mm
Τάση: 400V/3ph/50Hz - 230V/1ph/50Hz
Διαστάσεις καλαθιού: 500x500mm
Άνοιγμα πόρτας: 350mm
Αυτόματος καθαρισμός
Συνολική ισχύς: 5450W (7450W)
Ισχύς boiler: 5000W (7000W)
Ισχύς αντίστασης κάδου: 2000W
Ισχύς αντλίας πλύσης: 450W
Χωρητικότητα κάδου: 21lt
Χωρητικότητα boiler: 7,5 lt
Παροχή νερού: 3/4"
Αποχέτευση: 31 mm
Κατανάλωση νερού: 3,5 lt / κύκλο πλύσης
Κύκλος πλύσης 120-180-240-480 sec
Πενταετής εγγύηση
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση του πλυντηρίου με το ηλεκτρικό , υδραυλικό και αποχετευτικό
δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 1.620,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 11 Προμήθεια και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη
Πλήρη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη σε υπάρχουσα κουζίνα με την χρήση όλων απαραίτητων
υλικών και μικροϋλικών.
Ο λιποσυλλέκτης χωρητικότητας 22lt θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
• Ο μηχανικός λιποσυλλέκτης, θα τοποθετηθεί κάτω ή δίπλα από την λάντζα για τον διαχωρισµό
λαδιών-λίπους και υπολειμμάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαμενή από
όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς
χώρους µέσω των ειδικών διαφραγμάτων – κάθετα χωρίσματα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται
αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για µείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν
σε Θάλαμο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς
την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαμο Επίπλευσης όπου
πραγματοποιείται ο διαχωρισμός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά
που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και
τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού της οροφής που είναι
ασφαλισμένο µε μεντεσέ. Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται µε λάστιχο
περιμετρικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 300,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 12. Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας
•
•

Εργασίες τοποθέτησης επιδαπέδιας ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας και σύνδεσή της.
Η ποδοκίνητη βαλβίδα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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•

• θα παρέχει ανάμεικτο νερό (έξοδος ½'')
• θα έχει δύο ( 2 ) εισόδους νερού (κρύο ½'' - ζεστό ½'')
• θα έχει πεντάλ ανάμειξης.
• η κατασκευή θα είναι στοιβαρή.
Η σύνδεση της βαλβίδας με το δίκτυο ζεστού, κρύου νερού και με την μπαταρία θα γίνει με
χαλκοσωλήνα ½'' με την χρήση όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 140,00 ΕΥΡΩ
Γ Τέντα σκίασης
Αρθρο 13. Αντικατάσταση τέντας σκίασης
Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον μεταλλικό σκελετό. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικρουλικά για την πλήρη λειτουργεία του συστήματος της τέντας. Το πανί θα πρέπει να παρέχει
πλήρης προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία “sunblog protection”, προστασία από τη βροχή-100%
αδιαβροχοποίηση, υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους, μέγιστη αντοχή στο χιόνι και τον πάγο,
αντιβακτηριακή προστασία-ασηψία. Το χρώμα και τα σχέδια θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας τέντας σε χώρους
ανακύκλωσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 600,00 ΕΥΡΩ
Δ Προμήθεια Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση Επίπλων
Αρθρο 14. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπέζιού με σκελετό από χρώμιο
ανοιγόμενο Διαστάσεις: 65×80+52
Θα πρέπει να είναι ανοιγόμενο, από σκελετό χρωμίου με διπλή προέκταση και επιφάνεια από μελαμίνη
με PVC σε χρώμα κερασί. Στα σημεία επαφής με το έδαφος θα πρέπει να φέρει πλαστικά πέλματα για
την προστασία του εδάφους από εκδορές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση και η παράδοση του υλικού
σε πλήρη λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 180,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 15. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθίσματος με σκελετό χρωμίου και
επένδυση με δερματίνη Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης : 49Χ37 εκ. Ύψος έδρας : 43
Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να είναι επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και
πλάτης, και να συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός
του καθίσματος θα πρέπει να είναι μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα διατομής Φ 25
πάχους 1,5 χιλ. και να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης
είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα
με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή. Έδρα
και πλάτη καλύπτονται από αφρώδες ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος,
υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ. έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας που
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πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και τριβής. Τα μπράτσα του καθίσματος
κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα
θα πρέπει να φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 30,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 16. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθίσματος πτυσσόμενου με επένδυση
μαύρης δερματίνης Διαστάσεις 44Χ43Χ75
Θα πρέπει να έχει πλάτη και έδρα κατασκευασμένη από 4,5 εκ κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (HDPE), ένα ανακυκλώσιμο υλικό, ειδικό για εξωτερικούς χώρους με μεγάλη
ανθεκτικότητα στην καταπόνηση από τον ήλιο και τη βροχή. Θα πρέπει να είναι σε υπόλευκο χρώμα.
Θα πρέπει να υπάρχει στήριξη με ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής που θα
καταλήγει σε ένα πτυσσόμενο σύστημα ποδιών, σε γκρι χρώμα. Θα πρέπει να έχει επίσης μεγάλη
αντοχή σε χτυπήματα και εξαιρετική σταθερότητα. Όταν δεν χρησιμοποιείται τα πόδια θα πρέπει να
«μαζεύουν» καταλαμβάνοντας τον λιγότερο δυνατό χώρο.
Οι απολήξεις των ποδιών διαθέτουν προστατευτικά πλαστικά καλύμματα για την προστασία του
πατώματος από ανεπιθύμητες φθορές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 30,00 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 17 Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ντουλαπιού κλειστού λευκού Διαστάσεις
1,05Χ0,80Χ0,70
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από Medium –Density Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής
πυκνότητας πάχους 20mm με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη και 1 ράφι 22 mm, θα
είναι κλειστό με πορτάκια και κλειδαριά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 30,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 18. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση συρταριέρας λευκής Διαστάσεις
0,41εκ.Χ0,35εκ.Χ1,08εκ.
Συρταριέρα από μελαµίνη 18 mm, µε τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του
συρταριού στο 100% µε σύστηµα απόσβεσης κλεισίματος 'soft close' (φρένο) και πέντε συρτάρια. Το
πρώτο συρτάρι να φέρει ξεχωριστή μολυβοθήκη. Τα υπόλοιπα τρία να φέρουν συρτάρια, που
καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης. Παράλληλα, να φέρουν σύστηµα συγκράτησης στην κλειστή θέση
και κλειδαριά ασφαλείας.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 85,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο. 19 Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καλόγερου ρούχων με ομπρελοθήκη
Διαστάσεις 170 εκατοστά ύψος
Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος
σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό
(πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη
συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την
ευστάθεια της όλης κατασκευής. Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8)
θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο).
Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία
απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 28,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 20. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τρίφυλλης ντουλάπας μεταλλικής άσπρη
γαλβανιζέ, Διαστάσεις 115Χ0,45Χ1,91
Θα πρέπει να διαθέτει 5 ράφια ρυθμιζόμενα κατά ύψος. Θα πρέπει να είναι επιστρωμένο με ειδική
πολυεστερική βαφή για να αντέχει και σε δύσκολες συνθήκες αλλά και στην υγρασία. Θα πρέπει να
διαθέτει εξαιρετικά ενισχυμένο σκελετό από προγαλβανισμένο χάλυβα.
Θα πρέπει να έχει αμφιδέξια κατασκευή πόρτας για την αποφυγή εμποδίου ή για εύκολη χρήση από
αριστερόχειρα, ειδική κλειδαριά ηλεκτρολογικού τύπου που δεν προεξέχει, κατασκευασμένη από
πλαστικά και ανοξείδωτα στοιχεία για την αποφυγή οξείδωσης με μη αντιγράψιμο κλειδί.
Θα πρέπει να διαθέτει μη εμφανή σημεία (εσωτερικοί μεντεσέδες - πύροι γαλβανιζέ) για την αποφυγή
ευπαθών σημείων προς οξείδωση.
Τα ράφια θα πρέπει να στηρίζονται σε clips.
Θα πρέπει να διαθέτει ειδικό ενισχυμένο πάτο με πλευρική και κεντρική ενίσχυση, εσωτερικές
γαλβανιζέ ντίζες 8mm που βοηθούν στο ασφαλές κλείδωμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 200,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 21. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας μεταλλικής λευκη
γαλβανιζέ , Διαστάσεις 0,90Χ0,45Χ1,91
Θα πρέπει να διαθέτει 4 ράφια ρυθμιζόμενα κατά ύψος. Θα πρέπει να είναι επιστρωμένο με ειδική
πολυεστερική βαφή για να αντέχει και σε δύσκολες συνθήκες αλλά και στην υγρασία. Θα πρέπει να
διαθέτει εξαιρετικά ενισχυμένο σκελετό από προγαλβανισμένο χάλυβα.
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Παρασκευάζονται από προγαλβανισμένο χάλυβα και είναι βαμμένες με βιομηχανικό πολυεστέρα, που
τις καθιστούν ανθεκτικές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη με υψηλά ποσοστά υγρασίας.
Θα πρέπει να έχει αμφιδέξια κατασκευή πόρτας για την αποφυγή εμποδίου ή για εύκολη χρήση από
αριστερόχειρα, ειδική κλειδαριά ηλεκτρολογικού τύπου που δεν προεξέχει, κατασκευασμένη από
πλαστικά και ανοξείδωτα στοιχεία για την αποφυγή οξείδωσης με μη αντιγράψιμο κλειδί.
Θα πρέπει να διαθέτει μη εμφανή σημεία (εσωτερικοί μεντεσέδες - πύροι γαλβανιζέ) για την αποφυγή
ευπαθών σημείων προς οξείδωση.
Τα ράφια θα πρέπει να στηρίζονται σε clips.
Θα πρέπει να διαθέτει ειδικό ενισχυμένο πάτο με πλευρική και κεντρική ενίσχυση, εσωτερικές
γαλβανιζέ ντίζες 8mm που βοηθούν στο ασφαλές κλείδωμα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 120,58 ΕΥΡΩ
Αρθρο 22. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπεζιού επισκέπτη Διαστάσεις 60Χ60Χ45
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου και επιφάνεια από μελαμίνη σε χρώμα
γκρι/cherry. Στα σημεία επαφής με το έδαφος θα πρέπει να φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία
του εδάφους από εκδορές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 55,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 23. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καρέκλας επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό
και μπράτσο με ύφασμα μαύρο Βάρος: περ. 5Kgr
Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από
μορφοποιημένο χαλυβδοέλεσμα βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου, η έδρα του
καθίσματος και η πλάτη θα είναι επενδυμένη από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου και η
εσωτερική επένδυση θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ). Οι βραχίονες θα
είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά
αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 65,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 24. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καρέκλας επισκέπτη με σκελετό από χρώμιο
με ύφασμα μαύρο Διαστάσεις Πλάτος με τα μπράτσα χ βάθος χ ύψος: 56cm (απόκλιση ±2cm) Χ 60 cm
(απόκλιση +6cm/ -0cm)
Το κάθισμα συνεργασίας θα είναι ανατομικό με ξεχωριστή πλάτη – έδρα και μπράτσα. Ο σκελετός θα
είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου 26mm και πάχους 2mm,
βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας ή επιχρωμιωμένος. Η πλάτη και η έδρα θα είναι
κατασκευασμένες από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ ξύλου πάχους τουλάχιστον 12mm. Επί

[27]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

της έδρας και της πλάτης θα τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη που θα ακολουθεί το περίγραμμα του
σκελετού και θα επενδύεται με ύφασμα υψηλής αντοχής (αντοχή σε τριβή 100.000 κύκλοι) χρώματος
επιλογής της υπηρεσίας. Θα φέρει μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, χρώματος μαύρου
τοποθετημένα πάνω στο σωλήνα (σκελετό).
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 40,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 25. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση πολυθρόνας γραφείου κυλιόμενη
περιστρεφόμενη
Θα πρέπει να είναι τροχήλατη με μπράτσα και ύφασμα, μεταβλητού ύψους καθίσματος , η βάση της
καρέκλας θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σίδηρο με επικάλυψη από χρώμιο και θα
έχει πέντε τροχούς. Το κάθισμα θα έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός
υδραυλικού αμορτισέρ. Θα έχει εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) έτη και οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί
θα αντικατασταθεί από τον προμηθευτή.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 118,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 26. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παιχνιδόκουτας με κάθισμα Διαστάσεις 31 x
43 x 30 εκατοστά.
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό. Το εσωτερικό θα είναι κενό
για να χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος. Στο πάνω μέρος θα τοποθετείτε καπάκι πάχους 5mm
και πάνω στο καπάκι θα τοποθετείτε ανατομικό μαξιλάρι. Το μαξιλάρι θα είναι καλυμμένο από
δερματίνη και θα είναι γεμισμένο με αφρολέξ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 54,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 27. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παιδικών καρεκλακίων Διαστάσεις: 32Χ30
εκ. ‘Υψος καθίσματος :30 εκ.
Ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής
οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό M.D.F., με επένδυση οξιάς. Θα είναι
λουστραρισμένο από φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και
η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός.
Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5 Χ 3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις
μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5 χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα
συνδέεται με το σκελετό με τέσσερις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο
κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι
στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα μέρη της καρέκλας. Η πλάτη
θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις: ο κάτω θα είναι 3,5 Χ 2 εκ. πάχος
και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7χ 2 εκ.
πάχος και θα έχει απόσταση από τον κάτω πήχη 8,5 εκ. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα,
κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.
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Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την
προστασία του δαπέδου.
Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) : 55,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 28. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής ραφιέρας κάθετης
Διαστάσεις: 50 x 9 x 84
Θα είναι κατασκευασμένη από μεταλλικές ράβδους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Θα αποτελείται
από πέντε θήκες που θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικές ράβδους. Θα έχει την δυνατότητα
τοποθέτηση πολλών βιβλίων και περιοδικών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) : 64,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 29. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κατασκευής super market Διαστάσεις (γενική
απόκλιση ±5cm) μήκος χ βάθος χ ύψος : 100cm Χ 106cm Χ 140cm
Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με χρωματιστά επιμέρους στοιχεία (διάταξη σχήματος «Π»). Στο πίσω τμήμα θα έχει
ραφάκια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και δύο μικρά ξύλινα χρωματιστά συρταράκια. Στο πάνω
μέρος/κορυφή του πίσω τμήματος, επί ξύλινου τεμαχίου θα φέρει επιγραφή «SUPER MARKET» και
διάφορα φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του θα είναι επενδυμένη
με χρωματιστή φορμάικα. Στο μπροστινό τμήμα θα έχει χρωματιστό πάγκο συναλλαγής, ο οποίος θα
συνδέεται με το πίσω τμήμα με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ξύλινα ράφια για φρούτα και λαχανικά. Ο
πάγκος στο κάτω μέρος θα έχει ξύλινα ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών. Όλα του τα
άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Περιλαμβάνονται: α) σετ έξι (6) ξύλινων
καφασιών τα οποία θα περιέχουν φρούτα και λαχανικά, β) πλαστικό καλαθάκι super market με διπλή
χειρολαβή και γ) ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή με scanner, ζυγαριά και λοιπές λειτουργίες. Τα χρώματα
(επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) : 355,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 30. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κατασκευής μανάβικο Διαστάσεις: 67 x 55 x
125
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του
ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση
εμπορευμάτων. Στο πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «ΜΑΝΑΒΙΚΟ» και διάφορα
φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυμένη με φορμάικα
σε διάφορα χρώματα. Στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη
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με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 250,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 31. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κατασκευής καφάσια με φρούτα Διαστάσει
30 x 20
Θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου
με βερνίκι νερού Όλα τα άκρα τους θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Κάθε
καφάσι συνοδεύεται από 10 φρούτα ή 10 λαχανικά σε φυσικό μέγεθος κατασκευασμένα από πλαστικό
μη τοξικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 27,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 32. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κατασκευής πάγκος μαραγκού Διαστάσεις
86 Χ 57 Χ 112
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστά τα επιμέρους στοιχεία του. Η πλάτη του
πάγκου θα έχει διάτρητο πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των εργαλείων, πλαισιωμένο
στις τρεις πλευρές (Ι_Ι) από ξύλινα πηχάκια. Το κάτω οριζόντιο ξύλινο πηχάκι θα έχει οπές για την
τοποθέτηση εργαλείων. Στο επάνω μέρος της πλάτης, επί ξύλινου τεμαχίου θα έχει την επιγραφή «Η
ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ» και εργαλεία, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος
του χρωματιστού πάγκου θα υπάρχει βαθύ ξύλινο ράφι. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν
θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Συνοδεύεται από πλήρη σειρά εργαλείων και
εξαρτημάτων μαραγκού τουλάχιστον 79 τεμ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 100,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 33. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση επιτοίχιου πίνακας προγραφής Διαστάσεις
100 x 25
Σετ από τέσσερις επιτοίχιους πίνακες από εύκαμπτο πλαστικό υλικό με τέσσερις διαφορετικές
διαδρομές διαστάσεων 100 x 25 εκατοστά ο κάθε ένας.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται 1 μαρκαδόρος ασπροπίνακα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 40,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 34. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση
1.78Χ0,45Χ1,63

συρταριέρας 30 θέσεων Διαστάσεις

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό Ξύλο M.D.F. σε διάφορους χρωματικούς
συνδυασμούς με πολύχρωμα συρτάρια. Έχει 30 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών
των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστά λουκάκια. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τα
συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Θα πρέπει
να περιλαμβάνει και δύο κενά ράφια στο επάνω μέρος των συρταριών. Όλα τα άκρα θα πρέπει να είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα
πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 1.140,00 ευρώ.
Αρθρο 35. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση συρταριέρας για χαρτόνια με ροδάκια
χρωματιστή Διαστάσεις 75χ52χ201
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Διαθέτει 14 ράφια 11 ράφια είναι
συρταρωτά) με ξύλινες χρωματιστές λαβές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα
παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 606,00 ΕΥΡΩ

Αρθρο 36. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιέρας με ντουλάπι
51Χ41Χ190

Διαστάσεις:

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένη
στο φυσικό χρώμα του ξύλου τα πλαϊνά και τα ράφια της και χρωματιστά το πορτάκι και η πλάτη.
Θα πρέπει να αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω
μέρος, ντουλάπι στο κάτω μέρος και τρία ράφια στο πάνω μέρος. Το ντουλαπάκι αντί για πόμολο θα
πρέπει να φέρει στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε
ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) θα πρέπει να είναι χωνευτή σε ειδικές
πατούρες. Το ντουλαπάκι του επίπλου δεν θα πρέπει να είναι ίσιο, αλλά να είναι κυματιστό στο επάνω
οριζόντιο μέρος όπου βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ράφι. Στο κάτω μέρος θα πρέπει να φέρει τέσσερα
πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα
τα άκρα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.)

440,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 37. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση χαλακιών 4 αγαπημένα παιχνίδια
Διαστάσεις: 100 x 100
Αποτελείται από τέσσερα χαλάκια αγαπημένων παιχνιδιών. Κάθε χαλάκι έχει και διαφορετικό σχέδιο –
παιχνίδι. Τα υφάσματα και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι νερού, μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 195,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 38. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καναπέ γίγα ανοιγόμενου από ανθεκτική
δερματίνη Διαστάσεις: 180 x 60 x 40 εκατοστά
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένος με
δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που θα επιλέξει η υπηρεσία. Θα πρέπει να
αποτελείται από τρία κομμάτια και είναι ανοιγόμενος. Όλα τα καλύμματα θα πρέπει να βγαίνουν και
να πλένονται εύκολα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 225,00 ΕΥΡΩ
Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
Αρθρο 1 Αντικατάσταση υαλοστασίων με θερμομονωτικά τζάμια με μεμβράνη ασφαλείας και σίτα
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την μελέτη, με σταθερό μέρος
έως με 0,65m στο κάτω μέρος, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕYROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης
επιφάνειας και οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν
υπάρχουν) και εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ
παραθύρων και φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία
μικρότερων ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος
στηρίξεως και μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και
ασφάλειας και γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και
πλήρης τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
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•

•

•

σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή 15/35
(στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην οποία θα
στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα και τα
απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας (σιδηρόδρομοι,
μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου YALE ή CISA,
συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια αεροστεγανότητας στερεωμένα
στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής, εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα
με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την
στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη από το έδαφος και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για
την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.

Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης κάσας όπου υπάρχει. Το πάνελ θα
γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 500,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 2 Αντικατάσταση υαλόθυρας δίφυλλης με σταθερή κατασκευή με δίφυλλα επάλληλα
υαλοστάσια
•
•

Καθαίρεση υαλόθυρας και απομάκρυνσή της.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη,
με την κάσα και την ψευδόκασα, επάλληλες συρόμενες, κλειδαριές ασφάλισης ασφαλείας.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου,
βαμμένο με αντισκουριακή βαφή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 2.500,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 3 Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
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•

Η μεμβράνη θα τοποθετηθεί εσωτερικά των τζαμιών, ώστε να το κάνει ασφαλές και να
δημιουργεί ταυτόχρονα μία αντανακλαστική επιφάνεια η οποία να αντανακλά
75 % της
ηλιακής ενέργειασς , 460watts / m2 / hour. Το πάχος της θα είναι 100μm.

•

Η μεμβράνη θα πρέπει να :
• συνδυάζει την ασφάλεια με την προστασία από τον ήλιο και τη ζέστη
• καθυστερεί το σπάσιμο
• προστατεύει από τους βανδαλισμούς
• δυναμώνει το τζάμι σε περιπτώσεις σόκ ή από κύμματα αέρος
• προστατεύει τους ανθρώπους από θραύσματα γυαλιών
• πληροί τα Ευρωπαϊκά standards
• διαθέτει πιστοποιητικό για τη φωτιά B-s1,d0
• είναι ένα αόρατο τείχος
• έχει πολύ δυνατή κόλλα
• έχει υποστεί αντιχαρακτική επεξεργασία
• μην χρειάζεται service
•

απομακρύνεται από το τζάμι χωρίς να κάνει ζημιά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 50,00

Αρθρο 4 Αντικατάσταση υαλόθυρας μονόφυλλης ανοιγόμενη αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη και
συρόμενης σίτας αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
Οι εργασίες αντικατάστασης υαλόθυρας περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Μέχρι το ύψος του ενός (1) μέτρου θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου, βαμμένο
με αντισκουριακή βαφή.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση σίτας τύπου φυσαρμόνικας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 1.300,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 5 Αντικατάσταση υαλόθυρας ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου,
βαμμένο με αντισκουριακή βαφή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 3.435,00 ΕΥΡΩ
Β Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
Αρθρο 6 Προμήθεια και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη
Πλήρη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη σε υπάρχουσα κουζίνα με την χρήση όλων απαραίτητων
υλικών και μικροϋλικών.
Ο λιποσυλλέκτης χωρητικότητας 22lt θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
• Ο μηχανικός λιποσυλλέκτης, θα τοποθετηθεί κάτω ή δίπλα από την λάντζα για τον διαχωρισµό
λαδιών-λίπους και υπολειμμάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαμενή από
όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς
χώρους µέσω των ειδικών διαφραγμάτων – κάθετα χωρίσματα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται
αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για μείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν
σε Θάλαμο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς
την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαμο Επίπλευσης όπου
πραγματοποιείται ο διαχωρισμός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά
που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και
τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού της οροφής που είναι
ασφαλισμένο µε μεντεσέ. Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται µε λάστιχο
περιμετρικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 300,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 7 Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας
Εργασίες τοποθέτησης επιδαπέδιας ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας και σύνδεσή της.
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•

•

Η ποδοκίνητη βαλβίδα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• θα παρέχει ανάμεικτο νερό (έξοδος ½'')
• θα έχει δύο ( 2 ) εισόδους νερού (κρύο ½'' - ζεστό ½'')
• θα έχει πεντάλ ανάμειξης.
• η κατασκευή θα είναι στοιβαρή.
Η σύνδεση της βαλβίδας με το δίκτυο ζεστού, κρύου νερού και με την μπαταρία θα γίνει με
χαλκοσωλήνα ½'' με την χρήση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 140,00 ΕΥΡΩ

Υποομάδα Γ Προμήθεια Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση Επίπλων
Αρθρο 8. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση βιβλιοθήκης με ντουλάπια και ράφια
Διαστάσεις 124×40×180
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο
φυσικό στρώμα του ξύλου. Θα πρέπει να φέρει στο εσωτερικό του τέσσερα ράφια από τα οποία το ένα
ράφι είναι σταθερό. Τα μετακινούμενα ράφια θα πρέπει να στηρίζονται μέσω ειδικών εξαρτημάτων
που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι. Τα πλαϊνά θα πρέπει να έχουν καμπυλωτό τελείωμα.
Όλα τα άκρα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια
που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 469,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 9. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπεζιών οβάλ παιδικών Διαστάσεις
149Χ60Χ56
Ο σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 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. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο
φυσικό χρώμα της επιλογής σας. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση
φορμάικας σε διάφορα 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 μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που
χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις : εκ. ύψος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 155,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 10. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση συρταριέρας εργασιών 24 θέσεων
Διαστάσεις 143Χ45Χ147
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Θα πρέπει να κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς
με πολύχρωμα συρτάρια. Θα πρέπει να έχει 24 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών
των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστά λουκάκια. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τα
συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Θα πρέπει
να περιλαμβάνει και δύο κενά ράφια στο επάνω μέρος των συρταριών. Όλα τα άκρα θα πρέπει να είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα
πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 740,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 11. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ντουλαπιούραφιέρα Διαστάσεις 105 x 40 x
120
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό Ξύλο M.D.F. σε διάφορους χρωματικούς
συνδυασμούς με πολύχρωμα συρτάρια. Θα πρέπει να έχει 2 ντουλάπια στο κάτω μέρος για την
αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με ξύλινα διακριτικά. Θα πρέπει
να έχει 2 ντουλάπια στο κάτω μέρος για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι
διακοσμημένα με ξύλινα διακριτικά. Στο επάνω μέρος θα πρέπει να έχει διπλό ντουλάπι και στη μέση
θα πρέπει να έχει δύο κυλιόμενα ράφια. Όλα τα άκρα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα
για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 400,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 12. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ντουλάπας κλειστής Διαστάσεις 80 x 42 x 200
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο
φυσικό στρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Θα πρέπει να φέρει διπλό κυματιστό ντουλάπι και στο
εσωτερικό του τρία ράφια από τα οποία το ένα ράφι είναι σταθερό. Τα μετακινούμενα ράφια θα πρέπει
να στηρίζονται μέσω ειδικών εξαρτημάτων που θα εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι. Τα
ντουλάπια αντί για πόμολο θα πρέπει να φέρουν στρογγυλή χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι
χαραγμένο πάνω της. Τα πλαϊνά θα πρέπει να έχουν καμπυλωτό τελείωμα. Όλα τα άκρα θα πρέπει να
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται
Θα πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 280 ΕΥΡΩ
Αρθρο 13. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση
(μικροκούζινο) Διαστάσεις 125Χ40Χ100
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Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα πρέπει να περιλαμβάνει
κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη διαστάσεων 0,40 Χ 0,40 μ. με ξύλινη βρύση, ντουλάπι με ράφι.
Όλα τα άκρα θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια
που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 285,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 14. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 6 μεγάλα πλαστικά κουτιά
Διαστάσεις 70 Χ 47 Χ 84
Ο σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 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 υψηλής αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους
οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα παιχνιδόκουτα. Περιλαμβάνονται και 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα,
ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και
απεριόριστης αντοχής, σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για
την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι
εκτός παιχνιδοθήκης.
Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες
ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 305,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 15. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση βιβλιοθήκης με ντουλάπια και ράφια με
ρυθμιζόμενο ύψος Διαστάσεις 260Χ35Χ210
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Το
επάνω ανοικτό τμήμα της, διαιρούμενο με ενδιάμεσο ορθοστάτη, θα έχει ράφια με δυνατότητα να
ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάτω κλειστό τμήμα της θα έχει τέσσερα
(4) πορτάκια και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια. Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό
χρώμα του ξύλου. Η πλάτη όπως και τα πορτάκια των ντουλαπιών στο κάτω μέρος θα είναι χρωματιστά
σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα πόμολα των ντουπαλιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 700,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 16. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση μαξιλάρας δαπέδου Διαστάσεις 30 Χ 30 Χ 7

[38]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας, να έχει σχήμα τετράγωνο,
να είναι δίχρωμο, και σε χρώματα που θα επιλέξει η Υπηρεσία. Το κάλυμμα του θα είναι από δερματίνη
υψηλής αντοχής, και θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα και να πλένεται.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 100,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 17. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση φαρμακείου Διαστάσεις 40 Χ 23 Χ 61
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και τα
βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 96,00 ΕΥΡΩ

Αρθρο 18. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καλόγερου ρούχων με ομπρελοθήκη
Ο σκελετός του θα πρέπει να είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά
βαμμένος σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό
(πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη
συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την
ευστάθεια της όλης κατασκευής. Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8)
θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο).
Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία
απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 50,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 19. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καναπέ γίγα ανοιγόμενος Διαστάσεις 180 x
60 x 40
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένος με
δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα που θα επιλέξει η υπηρεσία. Θα πρέπει να
αποτελείται από τρία κομμάτια και είναι ανοιγόμενος. Όλα τα καλύμματα θα πρέπει να βγαίνουν και
πλένονται εύκολα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 225,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 20. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπεζιού από μελαμίνη Διαστάσεις 150 Χ 80
cm
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 25mm με μεταλλικά πόδια
διατομής Φ60mm. Στα σημεία επαφής με το έδαφος θα πρέπει να φέρουν πλαστικά πέλματα για την
προστασία του εδάφους από εκδορές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 100,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 21. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καρεκλακίου παιδικού Διαστάσεις: 32Χ30 εκ.
‘Υψος καθίσματος :30 εκ.
Ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής
οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό M.D.F., με επένδυση οξιάς. Θα είναι
λουστραρισμένο από φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και
η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός.
Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5 Χ 3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις
μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5 χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα
συνδέεται με το σκελετό με τέσσερις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο
κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι
στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα μέρη της καρέκλας. Η πλάτη
θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις: ο κάτω θα είναι 3,5 Χ 2 εκ. πάχος
και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7χ 2 εκ.
πάχος και θα έχει απόσταση από τον κάτω πήχη 8,5 εκ. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα,
κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.
Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την
προστασία του δαπέδου.
Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 55,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 22. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παπουτσοθήκης 10 θέσεων Διαστάσεις 124Χ
45Χ 36
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. τουλάχιστον 16mm με
επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνονται κατακόρυφα και
οριζόντια ράφια τα οποία δημιουργούν 10 θέσεις για την αποθήκευση των παπουτσιών των παιδιών.
Η παπουτσοθήκη στο πάνω μέρος της θα φέρει ένα μονοκόμματο μαξιλάρι από αφρώδη υλικό υψηλής
πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους
χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάλυμμα θα βγαίνει ώστε να πλένεται εύκολα. Όλα τα άκρα
θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα
βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 120,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 23. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση βιβλιοθήκης - αναλόγιο δαπέδου Διαστάσεις
104 Χ 38 Χ 101
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Ο
σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού. Περιλαμβάνονται
τέσσερα (4) χρωματιστά ράφια-σταντ για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων και μια χρωματιστή μπάζα
στο κάτω μέρος. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα
(επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 190,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 24. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κρεμάστρας τοίχου με τρεις προεκτάσεις
Διαστάσεις 104 Χ 38 Χ 101
Θα πρέπει να αποτελείται από το βασικό της τμήμα (κεφάλι κάμπιας με κεραίες και σώμα) ενδεικτικών
διαστάσεων 57Χ23εκ., και τέσσερις (4) προεκτάσεις (σώμα κάμπιας) ενδεικτικών διαστάσεων έκαστη
50Χ23εκ. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Κάθε
τεμάχιο εκ των τεσσάρων θα φέρει από πέντε (5) διπλά χρωματιστά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής
ποιότητας και αντοχής (συνολικά: 20 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια). Θα είναι βαμμένη με ζωηρά
χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού,
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 47,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 25. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κυψέλης 18 θέσεων Διαστάσεις 131Χ38Χ104
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 18 θέσεις –
ράφια για τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την
προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά. Διάσταση ραφιού: 20Χ25 εκ. περίπου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 400,31 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 26. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κυψέλης 25 θέσεων Διαστάσεις 112Χ38Χ104
εκ.
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Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 25 θέσεις –
ράφια για τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την
προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά. Διάσταση ραφιού: 20Χ25 εκ. περίπου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 500,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 27. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση βιβλιοθήκης ημίκλειστης Διαστάσεις 80 Χ 42
Χ 200
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, όπως και ρητά
προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης. Τα ράφια στο επάνω μέρος, πλην ενός σταθερού, θα έχουν τη δυνατότητα να
ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Στο κάτω μέρος θα είναι κλειστή με δύο (2)
πορτάκια. Το κάσωμα, τα πορτάκια, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος
18mm ενώ τα ράφια θα έχουν πάχος 22mm. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα φέρει ρεγουλατόρο
οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης στα εμφανή μέρη της ημίκλειστης
βιβλιοθήκης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Στην τιμή
περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, χρώματος και σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά
ασφαλείας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 302,50 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 28. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καθρέπτη ασφαλείας Διαστάσεις 70×120
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από άθραυστο υλικό απολύτου ασφαλείας για τα παιδιά το
οποίο θα τοποθετείται σε τελάρο οξιάς στρογγυλεμένο και λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα με
βερνίκια φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 180,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 29. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κουκλοθέατρου επιτραπέζιου Διαστάσεις
84Χ29Χ60εκ.
Ο σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ξύλο. Θα υπάρχει κούτελο από MDF στο οποίο
θα είναι ζωγραφισμένο ρολόι και αστεράκια. Στο ρολόι θα είναι τοποθετημένοι ωροδείκτης και
λεπτοδείκτης από MDF. Το πλαίσιο θα είναι καλυμμένο από ύφασμα διαφόρων χρωμάτων και θα είναι
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κατασκευασμένο από 65% πολυεστέρ και 35% βαμβάκι. Θα διαθέτει 2 κουρτινάκια που ανοίγουν θα
και κλείνουν από το ίδιο ύφασμα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 83,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 30. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση πάγκου κατασκευών (μαραγκού) με σετ
εργαλείων Διαστάσεις 86 Χ 57 Χ 112
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστά τα επιμέρους στοιχεία του. Η πλάτη του
πάγκου θα έχει διάτρητο πίνακα με μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των εργαλείων, πλαισιωμένο
στις τρεις πλευρές (Ι_Ι) από ξύλινα πηχάκια. Το κάτω οριζόντιο ξύλινο πηχάκι θα έχει οπές για την
τοποθέτηση εργαλείων. Στο επάνω μέρος της πλάτης, επί ξύλινου τεμαχίου θα έχει την επιγραφή «Η
ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ» και εργαλεία, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος
του χρωματιστού πάγκου θα υπάρχει βαθύ ξύλινο ράφι. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν
θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Συνοδεύεται από πλήρη σειρά εργαλείων και
εξαρτημάτων μαραγκού τουλάχιστον 79 τεμ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 150,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 31. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση γωνιάς μουσικής με σετ μουσικών οργάνων
Διαστάσεις : 79 Χ 42 Χ 91
Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα άκρα θα πρέπει
να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι από διάτρητο υλικό
πάνω στο οποίο θα κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Τα χρώματα
(επιλογής της Υπηρεσίας) και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει το κάτωθι σετ 25 μουσικών οργάνων: 1 μεταλλόφωνο Γίγας, 1
κιθάρα, 1 τύμπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 ταμπουρίνο - ντέφι ξύλινο, 1 ζεύγος μαράκες ξύλινες, 2 ζεύγη
καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, 1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, 1 κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια
δερμάτινα, 1 λαβή με κουδουνάκια, 1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλου, 1 φλογέρα, 1 ξύστρα ‘’Τ’’
ξύλινη, 1 ξύστρα μονή ξύλινη, 1 μουσικό κρόταλο ξύλινο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρμόνικα, 1 σφυρίχτρα, 1
βροχοποιός.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 220,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 32. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση γωνιά μανάβικου με καφάσια Διαστάσεις: 67
x 55 x 125
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Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του
ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση
εμπορευμάτων. Στο πάνω μέρος, το οποίο έχει σχήμα οβάλ, φέρει επιγραφή «ΜΑΝΑΒΙΚΟ» και διάφορα
φρούτα χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του είναι επενδυμένη με φορμάικα
σε διάφορα χρώματα. Στο μπροστινό μέρος έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος συνδέεται με τη πλάτη
με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για φρούτα και λαχανικά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Στην κατασκευή θα πρέπει
να περιλαμβάνονται και καφάσια με φρούτα. Θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού Όλα τα άκρα τους θα πρέπει να είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Κάθε καφάσι συνοδεύεται από 10 φρούτα ή 10 λαχανικά
σε φυσικό μέγεθος κατασκευασμένα από πλαστικό μη τοξικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 287,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 33 Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καρέκλας κουζίνας Διαστάσεις 41 X 37 X 87,6
X 47 (ύψος καθίσματος)
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μασίφ ξύλο οξιάς. Στην πλάτη της θα πρέπει να έχει τέσσερις
γραμμές για σχέδιο. Στα πόδια θα υπάρχουν αντηρίδες και στις τέσσερις πλευρές.
Στο κάτω μέρος του καθίσματος θα πρέπει να είναι τοποθετημένο MDF. Από πάνω θα είναι
τοποθετημένο αφρολέξ. Το Κάθισμα θα είναι επικαλυμμένο από ύφασμα της επιλογής της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 71,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 34. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση Καβαλέτο ζωγραφικής διπλής όψης
Διαστάσεις 60 Χ 135
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η μία πλευρά του θα
έχει πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο θα πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής και η άλλη
πλευρά θα έχει πίνακα από φελλό. Στην τιμή περιλαμβάνονται 12 χρωματιστά πλαστικά κυπελάκια για
τα χρώματα (6 στην κάθε πλευρά) σφηνωμένα σε ειδική ξύλινη θήκη. Όλα τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) και τα βερνίκια που
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις (γενική
απόκλιση ±5cm) μήκος χ ύψος: 60cm Χ 135cm Α12. Μαξιλάρα δαπέδου Μαξιλάρα δαπέδου τετράγωνο,
δίχρωμο, χρώματος
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 155,00 ΕΥΡΩ
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Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
Δ.1 Μόνωση αύλειου χώρου
Άρθρο 1 Εξυγίανση αύλειου χώρου
Η εξυγίανση αύλειου χώρου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες
• Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων καουτσούκ κλπ, οιουδήποτε πάχους, χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το
εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση
• Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου
δομήματος άθικτου. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου
εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός
των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης.
• Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα μεταφερθούν σε κατάλληλο τόπο ανακύκλωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 20,00 ΕΥΡΩ
Άρθρο 2 Μόνωση δαπέδου αύλειου χώρου
•
•
•
•

•

•

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Η κατασκευή βάσης σκυροδέματος πάχους 10 cm οπλισμένη με δομικό πλέγμα B500C Φ8 10x10
Η επιφάνεια της βάσης θα έχει την κατάλληλη κλίση ώστε να οδηγούνται τα νερά στα παρτέρια
Στην επιφάνεια της βάσης θα τοποθετηθεί ιδιαίτερα εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό
κονίαμα 2 συστατικών. Το κονίαμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επιφάνειες που
παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή
δονήσεων και να είναι κατασκευασμένο για ταράτσες, ζαρντινιέρες, κτλ.. Θα πρέπει να
κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
1504-2.
Θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:
• Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.
• Πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε θετική υδροστατική πίεση έως 5atm κατά EN12390-8.
• Να μπορεί να παραλάβει και αρνητικές πιέσεις.
• Υδρατμοπερατότητα.
• Αντοχή στη UV ακτινοβολία.
• Προστασία του σκυροδέματος από ενανθράκωση.
• Να μην διαβρώνει τον χάλυβα του οπλισμένου σκυροδέματος.
• Αντοχή σε γήρανση.
• Πρόσφυση σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες χωρίς προηγούμενο αστάρωμα.
• Εύκολη εφαρμογή.
• Δυνατότητα εφαρμογής και σε φυτευτά δώματα, ζαρντινιέρες κλπ., καθώς θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε ρίζες φυτών.
Στην συνέχεια τοποθετείται προδιαμορφωμένο συνθετικό φύλλο από σκληρό πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας, (HDPE) με ενσωματωμένο γεωύφασμα (PP), συνολικού βάρους 700
gr/m2, θα πρέπει να έχει:
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•
•

μεγάλη αντοχή σε χημική προσβολή και σε βακτήρια.
αντίσταση σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων

•

υψηλή μηχανική αντοχή

•
•
•
•

αντοχή σε στατική διάτρηση: Δοκιμή 1150Ν (-175)
αντοχή σε δυναμική διάτρηση: 38mm (+8)
θλιπτική αντοχή: 200 KN/m2 (± 30)
εκφυλιστική αντοχή για συνθετικό φύλλο: 10 KN/m (± 2)

•
•
•

εκφυλιστική αντοχή για γεωύφασμα: 7,5 KN/m (± 2)
επιμήκυνση για συνθετικό φύλλο: 30 % (± 5)
επιμήκυνση για γεωύφασμα: > 45 %

Επιμέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2) 66,00 ΕΥΡΩ
Άρθρο 3 Κατασκευή ζαρτινιέρας από σκυρόδεμα
• Κατασκευή ζαρτινιέρας από σκυρόδεμα καθαρού πλάτους 0,50 m και ύψους 0,90 m.
Θα αποτελείτε από δάπεδο πάχους 0.10 m και τοιχίο πλάτους 0,10 m. Θα συνδεθεί με υπάρχοντα
τοιχία ώστε να λειτουργεί σαν ενιαία ζαρντινιέρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
α) η εκσκαφή γαιώδους εδάφους σε βάθος 1,00 m με τα χέρια,
β) η τοποθέτηση ξυλότυπου και σιδηρού οπλισμού,
γ) Σε όλη την επιφάνεια της ζαρτινιέρας θα τοποθετηθεί ιδιαίτερα εύκαμπτο, επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν
ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Θα πρέπει να
είναι κατασκευασμένο για ταράτσες, ζαρντινιέρες, κτλ. Θα πρέπει να κατατάσσεται ως προϊόν
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
• Θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:
• Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.
• Πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε θετική υδροστατική πίεση έως 5atmκατά EN12390-8.
• Να μπορεί να παραλάβει και αρνητικές πιέσεις.
• Υδρατμοπερατότητα.
• Αντοχή στη UV ακτινοβολία.
• Προστασία του σκυροδέματος από ενανθράκωση.
• Να μην διαβρώνει τον χάλυβα του οπλισμένουσκυροδέματος.
• Αντοχή σε γήρανση.
• Πρόσφυση σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες χωρίς προηγούμενο αστάρωμα.
• Εύκολη εφαρμογή.
• Δυνατότητα εφαρμογήςκαι σε φυτευτά δώματα, ζαρντινιέρες κλπ., καθώς θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε ρίζες φυτών.
η) Στην συνέχεια τοποθετείται προδιαμορφωμένο συνθετικό φύλλο από σκληρό πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας, (HDPE) με ενσωματωμένο γεωύφασμα (PP), συνολικού βάρους 700 gr/m2
θ) η τοποθέτηση κροκάλων και χαλικιού στον πυθμένα της ζαρντινιέρας και
ι) η πλήρωση με φυτευτικό χώμα.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 104,00 ΕΥΡΩ
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Β Συμπλήρωση κiκγκλιδωμάτων
Αρθρο 4 Συμπλήρωση κυγκλιδωμάτων
•

•

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων
κλπ, από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια
του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων με την χρήση ηλεκτροκόλλησης.
• Θα αποτελείται από ένα ράβδο οριζόντιο πλάτους έως 4,00cm και πάχους 0,5 και θα
τοποθετηθεί στα κάτω άκρο των υπάρχοντων κιγκλιδωμάτων.
Θα είναι βαμμένο στο χρώμα των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων με δύο χέρια μίνιο (αντικουριακό) και
δύο χέρια βερνικόχρωμα νερού.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (1 m) 17,00 ΕΥΡΩ
Ομάδα Γ Υαλοστάσια
Αρθρο 5 Αντικατάσταση υαλοστασίων με θερμομονωτικά τζάμια με μεμβράνη ασφαλείας και σίτα
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την μελέτη, με σταθερό μέρος
έως με 0,65m στο κάτω μέρος, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕYROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης
επιφάνειας και οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν
υπάρχουν) και εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ
παραθύρων και φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία
μικρότερων ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος
στηρίξεως και μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και
ασφάλειας και γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και
πλήρης τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή 15/35
(στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην οποία θα
στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα και τα
απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας (σιδηρόδρομοι,
μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου YALE ή CISA,
συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια αεροστεγανότητας στερεωμένα
στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής, εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα
με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την
στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και
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•

•

στάθμη από το έδαφος και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για
την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.
Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης ή μεταλλικής κάσας όπου υπάρχει.
Το πάνελ θα γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας 500,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 6 Αντικατάσταση υαλόθυρας μονόφυλλης ανοιγόμενη αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη και
συρόμενης σίτας αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
Οι εργασίες αντικατάστασης υαλόθυρας περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Μέχρι το ύψος του ενός (1) μέτρου θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου τύπου Sandwich με Λαμαρίνα Αλουμινίου 1,00mm κτλ και στις δυο πλευρές με
γέμισμα EPS (Φελιζόλ) ή XPS (Στυροφοαμ).
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου, βαμμένο
με αντισκουριακή βαφή.
•

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση σίτας τύπου φυσαρμόνικας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 1.000,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 7 Aντικατάσταση κατασκευής από αλουμινιο αποτελούμενο από σταθερά και συρρόμενα
τμήματα διαστάσεων 7,00 x 2,46 m
Η αντικατάσταση κατασκευής από αλουμίνιο αποτελούμενο από σταθερά και συρόμενα τμήματα
περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση της υπάρχουσα κατασκευής και απομάκρυνσή της.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
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• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Η κατασκευή από αλουμίνιο που θα αποτελείτε από δύο σταθερά τμήματα και μια δίφυλλη
συρόμενη υαλόθυρα.
• Τα σταθερά τμήματα θα αποτελούνται από:
• Θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 2,23 x 1.20 m
Επίπεδα πάνελ τύπου Sandwich με Λαμαρίνα Αλουμινίου 1,00mm κτλ και στις δυο πλευρές με γέμισμα
EPS (Φελιζόλ) ή XPS (Στυροφοαμ).
• Υαλοστάσια σταθερά δίφυλλα διαστάσεων 2,23 x 1.26 m, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕYROPA
2000, οποιασδήποτε διάστασης επιφάνειας και οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων
φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν υπάρχουν) και εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00
m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ παραθύρων και φεγγιτών ή και
κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία μικρότερων ανοιγμάτων
(η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος στηρίξεως και μετά της
προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και ασφάλειας και
γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και πλήρης
τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5
mm), και ενδιάμεση ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της
υπηρεσίας, οποιονδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και
βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως
τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και
ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή
15/35 (στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην
οποία θα στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα
και τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας
(σιδηρόδρομοι, μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου
YALE ή CISA, συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια
αεροστεγανότητας στερεωμένα στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής,
εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα
απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη
κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος και
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
• Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης ή μεταλλικής κάσας όπου
υπάρχει. Το πάνελ θα γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.
• Τα συρόμενα τμήματα θα αποτελούνται:
• από συρόμενες υαλόθυρες δύο φύλλων
• Θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 2,23 x 1.20 m
Επίπεδα πάνελ τύπου Sandwich με Λαμαρίνα Αλουμινίου 1,00mm κτλ και στις δυο πλευρές με
γέμισμα EPS (Φελιζόλ) ή XPS (Στυροφοαμ).
• Υαλοστάσια σταθερά δίφυλλα διαστάσεων 2,23 x 1.26 m
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και
περισσότερα φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την
μελέτη, με σταθερό μέρος έως με 0,65m στο κάτω μέρος, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή
ΕYROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης επιφάνειας και οποιασδήποτε αναλογίας
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•

•

•

διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν υπάρχουν) και εξωτερικού πλαισίου
μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ παραθύρων και φεγγιτών ή
και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία μικρότερων
ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος στηρίξεως
και μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και
ασφάλειας και γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής
και πλήρης τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5
mm), και ενδιάμεση ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της
υπηρεσίας, οποιονδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και
βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως
τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και
ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή
15/35 (στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην
οποία θα στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα
και τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας
(σιδηρόδρομοι, μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου
YALE ή CISA, συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια
αεροστεγανότητας στερεωμένα στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής,
εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα
απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη
κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος και
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Δίφυλλες συρόμενες σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και
περισσότερα φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από
γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 4.100,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 8 Aντικατάσταση κατασκευής από αλουμίνιο αποτελούμενο από σταθερό τμήμα και
επάλληλα παράθυρα συνολικών διαστάσεων 2,30 x 2,46 m
Η αντικατάσταση κατασκευής από αλουμίνιο αποτελούμενο από σταθερό τμήμα και επάλληλα
παράθυρα περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση της υπάρχουσα κατασκευής και απομάκρυνσή της.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Η κατασκευή από αλουμίνιο που θα αποτελείτε από:
• Θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 2,30 x 1.20 m
Επίπεδα πάνελ τύπου Sandwich με Λαμαρίνα Αλουμινίου 1,00mm κτλ και στις δυο πλευρές με γέμισμα
EPS (Φελιζόλ) ή XPS (Στυροφοαμ).
• Υαλοστάσια σταθερά δίφυλλα συνολικών διαστάσεων 2,30 x 1,26 m
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•
•

Υαλοστάσια επάλληλα δίφυλλα συνολικών διαστάσεων 2,30 x 0,30 m
Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και
περισσότερα φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την
μελέτη, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕYROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης επιφάνειας και
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν υπάρχουν)
και εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ
παραθύρων και φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την
δημιουργία μικρότερων ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά
του κασώματος στηρίξεως και μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών
κύλισης, λειτουργίας και ασφάλειας και γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς
και εργασία κατασκευής και πλήρης τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου,
ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5
mm), και ενδιάμεση ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της
υπηρεσίας, οποιονδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και
βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως
τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και
ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή
15/35 (στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην
οποία θα στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα
και τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας
(σιδηρόδρομοι, μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου
YALE ή CISA, συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια
αεροστεγανότητας στερεωμένα στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής,
εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα
απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη
κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος και
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
• Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου
για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.
• Επιχρίσματα ώστε να καλυφθούν τυχόν φθορές στην υπάρχουσα τοιχοποιία
• Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης κάσας όπου υπάρχει. Το
πάνελ θα γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.
• Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης ή μεταλλικής κάσας όπου
υπάρχει. Το πάνελ θα γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.
• Δίφυλλες συρόμενες σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και
περισσότερα φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από
γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.
•

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 1.493,93 ΕΥΡΩ

Αρθρο 9 Κατασκευή από αλουμίνιο αποτελούμενο από σταθερά τμήματα χωρίς υαλοστάσια
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•

Τα σταθερά τμήματα θα αποτελούνται από:
• Σκελετό αλουμινίου
• Θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 2,23 x 1.20 m
Επίπεδα πάνελ τύπου Sandwich με Λαμαρίνα Αλουμινίου 1,00mm κτλ και στις δυο πλευρές με γέμισμα
EPS (Φελιζόλ) ή XPS (Στυροφοαμ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 300,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 10 Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας με σίτα αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
•

Σίτες αερισμού τύπου φυσαρμόνικας, από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα
λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 150,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 11 Προμήθεια και τοποθέτηση κινητής σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού
βρόχου
•

Σίτες αερισμού, από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα). Οι σίτες θα τοποθετηθούν σε κουφώματα αλουμινίου ίδιου
τύπου με τα υαλοστάσια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 70,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 12 Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
•

Η μεμβράνη θα τοποθετηθεί εσωτερικά των τζαμιών, ώστε να το κάνει ασφαλές και να
δημιουργεί ταυτόχρονα μία αντανακλαστική επιφάνεια η οποία να αντανακλά
75 % της
ηλιακής ενέργειασς , 460watts / m2 / hour. Το πάχος της θα είναι 100μm.

•

Η μεμβράνη θα πρέπει να :
• συνδυάζει την ασφάλεια με την προστασία από τον ήλιο και τη ζέστη
• καθυστερεί το σπάσιμο
• προστατεύει από τους βανδαλισμούς
• δυναμώνει το τζάμι σε περιπτώσεις σόκ ή από κύμματα αέρος
• προστατεύει τους ανθρώπους από θραύσματα γυαλιών
• πληροί τα Ευρωπαϊκά standards
• διαθέτει πιστοποιητικό για τη φωτιά B-s1,d0
• είναι ένα αόρατο τείχος
• έχει πολύ δυνατή κόλλα
• έχει υποστεί αντιχαρακτική επεξεργασία
• μην χρειάζεται service
• απομακρύνεται από το τζάμι χωρίς να κάνει ζημιά.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 80,00 ΕΥΡΩ
Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός
Υποομάδα Α Υαλοστάσια
Αρθρο 1 Αντικατάσταση υαλοστασίων με θερμομονωτικά τζάμια και μεμβράνη και σίτα
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την μελέτη. Το κάτω τμήμα των
αλουμινίων θα είναι σταθερό έως 1,50m από το έδαφος, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017. Τα
αλουμίνια θα είναι τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕUROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης και
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν υπάρχουν) και
εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής μεσοκάσιου μεταξύ παραθύρων και
φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία μικρότερων
ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος στηρίξεως και
μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και ασφάλειας και
γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και πλήρης τοποθέτησης
του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή 15/35
(στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην οποία θα
στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα και τα
απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας (σιδηρόδρομοι,
μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου YALE ή CISA,
συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια αεροστεγανότητας στερεωμένα
στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής, εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα
με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την
στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη από το έδαφος και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
• Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για
την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.
• Επιχρίσματα ώστε να καλυφθούν τυχόν φθορές στην υπάρχουσα τοιχοποιία
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•

Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης κάσας όπου υπάρχει. Το πάνελ θα
γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2) 500,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 2 Αντικατάσταση υαλόθυρας δίφυλλης συρρόμενης (μπαλκονόπορτα)
•
•

Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλοστάσια αλουμινίου πλήρη (δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα), με ένα ή και περισσότερα
φύλλα συρόμενα επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα), σύμφωνα με την μελέτη, με σταθερό μέρος
έως με 0,65m στο κάτω μέρος, τύπου ΕΤΕΜ Θ-6500 ή ΕYROPA 2000, οποιασδήποτε διάστασης
επιφάνειας και οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων φύλλων συρόμενων ή σταθερών (αν
υπάρχουν) και εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10,00 m2, μετά της κατασκευής, μεσοκάσιου μεταξύ
παραθύρων και φεγγιτών ή και κατακόρυφου μεσοκασίου όπου απαιτείται για την δημιουργία
μικρότερων ανοιγμάτων (η τιμή συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο) και μετά του κασώματος
στηρίξεως και μετά της προμήθειας και τοποθέτησης των μηχανισμών κύλισης, λειτουργίας και
ασφάλειας και γενικά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής και
πλήρης τοποθέτησης του κουφώματος αλουμινίου, ηλεκτροστατικά βαμμένου.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Επίσης συμπεριλαμβάνονται η ψευδόκασσα (μινιαρισένη) σωληνωτής διατομής 15/30 ή 15/35
(στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους min 1,250 mm) και πάνω στην οποία θα
στερεωθεί το πλαίσιο (κάσσα) του κουφώματος, τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα και τα
απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί κύλισης, λειτουργίας και ασφαλείας (σιδηρόδρομοι,
μηχανισμοί, χειρολαβές, κλειδαριές χωνευτές με συρόμενο μοχλό τύπου YALE ή CISA,
συστήματα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά, βουρτσάκια αεροστεγανότητας στερεωμένα
στο φύλλο, ράουλα κύλισης ιδιαίτερης αντοχής, εξάρτημα που δεν θα επιτρέπει το ανασήκωμα
με τα χεριά, κλπ) και όλα γενικά τα απαραίτητα στοιχεία, υλικά και μικρούλικα για την
στερέωση, ανάρτηση, έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση επί τόπου σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη από το έδαφος και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
• Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, συρόμενες δίφυλλες ή τρίφυλλες με ένα ή και περισσότερα φύλλα συρόμενα
επάλληλα (μη χωνευτά φύλλα) σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για
την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων.
•

Τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου για αντικατάσταση ξύλινης κάσας όπου υπάρχει. Το πάνελ θα
γυρίζει στις γωνιές τι τοιχοποιίας για 4 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 2.500,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 3 Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
•

Η μεμβράνη θα τοποθετηθεί εσωτερικά των τζαμιών, ώστε να το κάνει ασφαλές και να
δημιουργεί ταυτόχρονα μία αντανακλαστική επιφάνεια η οποία να αντανακλά
75 % της
ηλιακής ενέργειασς , 460watts / m2 / hour. Το πάχος της θα είναι 100μm.

•

Η μεμβράνη θα πρέπει να :
• συνδυάζει την ασφάλεια με την προστασία από τον ήλιο και τη ζέστη
• καθυστερεί το σπάσιμο
• προστατεύει από τους βανδαλισμούς
• δυναμώνει το τζάμι σε περιπτώσεις σόκ ή από κύμματα αέρος
• προστατεύει τους ανθρώπους από θραύσματα γυαλιών
• πληροί τα Ευρωπαϊκά standards
• διαθέτει πιστοποιητικό για τη φωτιά B-s1,d0
• είναι ένα αόρατο τείχος
• έχει πολύ δυνατή κόλλα
• έχει υποστεί αντιχαρακτική επεξεργασία
• μην χρειάζεται service
• απομακρύνεται από το τζάμι χωρίς να κάνει ζημιά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 50,00
Αρθρο 4 Αντικατάσταση υαλόθυρας ανοιγόμενη αλουμινίου μονόφυλλη
Οι εργασίες αντικατάστασης υαλόθυρας περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση υαλοστασίων και απομάκρυνσή τους.
• Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Μέχρι το ύψος του ενός (1) μέτρου θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κιγκλιδώματος, από ράβδους σιδήρου, βαμμένο
με αντισκουριακή βαφή.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται επίσης και η τοποθέτηση σίτας τύπου φυσαρμόνικας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 3.500,00 ΕΥΡΩ
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Αρθρο 5 Αντικατάσταση υαλόθυρας ανοιγόμενη αλουμινίου μονόφυλλη
•
•

Καθαίρεση υαλόθυρας και απομάκρυνσή της.
Καθαίρεση με προσοχή της κάσας έτσι ώστε να μην χρειαστούν μερεμέτια στα επιχρίσματα της
τοιχοποιίας τοιχοποιίας και απομάκρυνσή της.
• Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
• Υαλόθυρα αλουμινίου ανοιγόμενη από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη
μεγίστων διαστάσεων 1,10m πλάτος και 2,20 m ύψος, ανοιγόμενη με μεντεσέδες και κλειδαριές
ασφάλισης ασφαλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κάσα και η ψευδόκασα.
• Μέχρι το ύψος του ενός (1) μέτρου θα τοποθετηθεί θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ)
αλουμινίου. Από το ένα μέτρο και πάνω ή θα θα αποτελείται από υαλοπίνακες.
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ενεργειακοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί - υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 18 mm (κρύσταλλο 5 mm + κενό 8 mm + κρύσταλλο 5 mm), και ενδιάμεση
ειδική μεμβράνη ασφαλείας πάχους 0,76mm) κατ' επιλογή της υπηρεσίας, οποιονδήποτε
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την επίβλεψη, την μελέτη, πλήρως τοποθετημένοι στο κούφωμα, με ελαστικά
παρεμβύσματα υδατοστεγανότητας και ανεμοστεγανότητας από E.P.D.M..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 1.700,00 ΕΥΡΩ
Β Μόνωση - επένδυση αύλειου χώρου
Αρθρο 6 Μόνωση αύλειου χώρου
Απομάκρυνση των υπάρχοντων ελαστικών πλακών και απόρριψή τους σε χώρο ανακύκλωσης.
Επίσης θα γίνει η λεπτομερής απομάκρυνση της υφιστάμενης μόνωσης.
Απομάκρυνση και αποκομιδή των προϊόντων της καθαίρεσης.
Τα προϊόντα της καθαίρεσης θα πρέπει να παραδωθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης.
Στην επιφάνεια θα τοποθετηθεί ιδιαίτερα εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2
συστατικών. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να
παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων. Θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένο για ταράτσες, ζαρντινιέρες. Θα πρέπει να κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας
επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
• Θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες:
• Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.
• Πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε θετική υδροστατική πίεση έως 5atmκατά EN12390-8.
• Να μπορεί να παραλάβει και αρνητικές πιέσεις.
• Υδρατμοπερατότητα.
• Αντοχή στη UV ακτινοβολία.
• Προστασία του σκυροδέματος από ενανθράκωση.
• Να μην διαβρώνει τον χάλυβα του οπλισμένουσκυροδέματος.
• Αντοχή σε γήρανση.
• Πρόσφυση σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες χωρίς προηγούμενο αστάρωμα.
• Εύκολη εφαρμογή.
• Δυνατότητα εφαρμογής και σε φυτευτά δώματα, ζαρντινιέρες κλπ., καθώς θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένο για την αντοχή του σε ρίζες φυτών.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 53,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 7 Προμήθεια και τοποθέτηση plexiglass
Προμήθεια και τοποθέτηση plexiglass που θα πληρεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Το plexiglass θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 10mm και έχει πυκνότητα 1190kg/m3,
• Το προϊόν θα πρέπει να έχει περάσει από έλεγχο σύμφωνα με την μέθοδο DIN EN ISO 11925-2,
• Η ταξινόμηση του προϊόντος θα πρέπει να έχει γίνει ακολουθώντας το πρότυπο DIN EN 135011: 2010.
• Το plexiglass θα πρέπει να έχει περάσει από έλεγχο και συμμορφώνεται σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο UNE EN ISO 7823-1,
• Έχει ιδιότητα anti-UV,
• Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το UL 94,
• Είναι διαφανές.
Για την εγκατάσταση τους δημιουργούνται ειδικές οπές πάνω στο κάθε φύλλο plexiglass και με την
χρήση δεματικών πραγματοποιείται η τοποθέτηση τους πάνω στις υπάρχουσες υποδοχές των
κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 220,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 8 Προμήθεια και τοποθέτηση στρώματος ασφαλείας σε κολώνες στήριξης τέντας
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού κολώνας από αφρώδες υλικό, καλυμμένο με PVC
υδατοστεγανό (βάρος 600gr και αντοχής θερμοκρασίας απο -25 C - 65 C) και 3 ιμάντες δεσίματος,
εξωτερικής διαμέτρου Ø320mm, εσωτερικής διαμέτρου Ø230mm και ύψους 1,80m. Το κάλυμμα θα
πρέπει να διαθέτει φερμουάρ, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπαίνει νερό στο εσωτερικό, για να μπορεί
να αντικατασταθεί εύκολα το αφρώδες υλικό.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 210,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 9 Προμήθεια και τοποθέτηση στρώματος ασφαλείας σε τοίχο
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος από αφρώδες υλικό, καλυμμένο με PVC
υδατοστεγανό (βάρος 600gr και αντοχής θερμοκρασίας απο -25 C - 65 C) με ιμάντες δεσίματος. Το
κάλυμμα θα πρέπει να διαθέτει φερμουάρ, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπαίνει νερό στο εσωτερικό,
για να μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα το αφρώδες υλικό.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 222,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 10 Αντικατάσταση τέντας
Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον μεταλλικό σκελετό. Το πανί θα πρέπει να παρέχει πλήρης προστασία από
την ηλιακή ακτινοβολία “sunblog protection”, προστασία από τη βροχή-100% αδιαβροχοποίηση,
υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους, μέγιστη αντοχή στο χιονι και τον πάγο, αντιβακτηριακή
προστασία-ασηψία. Το χρώμα και τα σχέδια θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας τέντας σε χώρο
ανακύκλωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1 m2) 253,10 ΕΥΡΩ
Γ Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
Αρθρο 11 Προμήθεια και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη
Πλήρη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη σε υπάρχουσα κουζίνα με την χρήση όλων απαραίτητων
υλικών και μικροϋλικών.
Ο λιποσυλλέκτης χωρητικότητας 22lt θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Θα είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
• Ο µηχανικός λιποσυλλέκτης, θα τοποθετηθεί κάτω ή δίπλα από την λάντζα για τον διαχωρισµό
λαδιών-λίπους και υπολειµµάτων τροφής. Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαµενή από
όπου και γίνεται η περισυλλογή. Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς
χώρους µέσω των ειδικών διαφραγµάτων – κάθετα χωρίσµατα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται
αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για µείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν
σε Θάλαµο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς
την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαµο Επίπλευσης όπου
πραγματοποιείται ο διαχωρισµός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά
που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και
τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού της οροφής που είναι
ασφαλισμένο µε µεντεσέ. Η στεγανοποίηση του καπακιού πραγματοποιείται µε λάστιχο
περιμετρικά.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 300,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 12 Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας
•
•

•

Εργασίες τοποθέτησης επιδαπέδιας ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας και σύνδεσή της.
Η ποδοκίνητη βαλβίδα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• θα παρέχει ανάμεικτο νερό (έξοδος ½'')
• θα έχει δύο ( 2 ) εισόδους νερού (κρύο ½'' - ζεστό ½'')
• θα έχει πεντάλ ανάμειξης.
• η κατασκευή θα είναι στοιβαρή.
Η σύνδεση της βαλβίδας με το δίκτυο ζεστού, κρύου νερού και με την μπαταρία θα γίνει με
χαλκοσωλήνα ½'' με την χρήση όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 140,00 ΕΥΡΩ
Δ Προμήθεια Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση Επίπλων
Αρθρο 13 Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση καρέκλας βρεφών Διαστάσεις: 33Χ34Χ58
Υψος καθίσματος: 30εκ
Ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής
οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό M.D.F., με επένδυση οξιάς. Θα είναι
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λουστραρισμένο από φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και
η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός.
Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5 Χ 3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις
μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5 χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα
συνδέεται με το σκελετό με τέσσερις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες( τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο
κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι
στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα μέρη της καρέκλας.
Η πλάτη θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις: ο κάτω θα είναι 3,5 Χ 2
εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι
7χ 2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από τον κάτω πήχη 8,5 εκ. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά
πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.
Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την
προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά
προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 55,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 14. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπεζιού ορθογώνιου κυματιστό
Διαστάσεις 120Χ60Χ50
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από 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. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο
φυσικό χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε
διάφορα 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
μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που
χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ολα τα τραπέζια να είναι ξύλινα με
επένδυση φορμάικας το καπάκι, λουστραρισμένα με βερνίκι μη τοξικό και τα άκρα τους να είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 129,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 15. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπεζιού κυκλικού κυματιστό Διαστάσεις
120Χ60Χ50
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από 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. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο
φυσικό χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε
διάφορα 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
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μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 129,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 16. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κυψέλης 15 θέσεων
Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 15 θέσεις – ράφια για
τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των
πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα
παιδιά.. Διάσταση ραφιού: 20Χ25 εκ. περίπου
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 362,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 17. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κυψέλης 25 θέσεων
Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό
χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα έχει 15 θέσεις – ράφια για
τις τσάντες των νηπίων. Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των
πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα
παιδιά. Διαστάσεις: 131Χ38Χ104 εκ. Διάσταση ραφιού: 20Χ25 εκ. περίπου
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 514,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 18. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παπουτσοθήκης πανό 9 θέσεων Διαστάσεις:
86Χ86
Θα είναι κατασκευασμένο από ναϊλόπανο που πλένεται . Περιλαμβάνονται κατακόρυφα και οριζόντια
ράφια τα οποία δημιουργούν 9 θέσεις για την αποθήκευση των παπουτσιών των παιδιών. Η
παπουτσοθήκη στο πάνω μέρος της θα φέρει ένα μονοκόμματο μαξιλάρι από αφρώδη υλικό υψηλής
πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους
χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Το κάλυμμα θα βγαίνει ώστε να πλένεται εύκολα. Όλα τα άκρα
θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας).
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 46,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 19. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση συρταριέρας 15 θέσεων Διαστάσεις: (
105Χ40Χ71) χρωματιστές
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Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό Ξύλο M.D.F. σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς με
πολύχρωμα συρτάρια. Έχει 24 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα
οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστά λουκάκια. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν
ξύλινο διακριτικό σήμα ( για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του). Περιλαμβάνει και δύο κενά ράφια
στο επάνω μέρος των συρταριών.Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά - μπακλαβαδωτά
μόρσα 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.
Οι συρταριέρες να είναι από ξύλο λουστραρισμένο με βερνίκι μη τοξικό.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 525,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 20. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμάριου με
Διαστάσεις (79Χ40Χ81)

ντουλάπια και ράφια

Ερμάριο με πόρτες κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, όπως και ρητά
προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης. Θα έχει δύο (2) πορτάκια και ένα ενδιάμεσο ράφι με δυνατότητα να ρυθμιστεί
σε οποιοδήποτε ύψος ανάλογα με τις ανάγκες. Το κάσωμα, τα πορτάκια, το καπάκι και τα εξωτερικά
πλαϊνά θα έχουν πάχος 18mm ενώ το ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο
οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των
γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, χρώματος και
σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά ασφαλείας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 249,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 21. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμάριου με ντουλάπια και ράφια ερμάριου
με συρτάρια και ράφια Διαστάσεις (79Χ40Χ810)
Ερμάριο κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, όπως και ρητά
προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης. Το κάσωμα, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά και τα συρτάρια θα έχουν πάχος
18mm ενώ το ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική
ρύθμιση. Η απόχρωση της μελαμίνης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής
της υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 225,00 ΕΥΡΩ.
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Αρθρο 22. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ερμάριου με ντουλάπια και ράφια (κύβος)
Διαστάσεις( 79Χ40Χ81)
Ερμάριο κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, όπως και ρητά
προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης. Το κάσωμα, το καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά θα έχουν πάχος 18mm ενώ το
ράφι θα έχει πάχος 22mm. Το κάσωμα θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η
απόχρωση της μελαμίνης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη των γραφείων εργασίας, επιλογής της
υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 225,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 23. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 3 μεσαία και 3 jumbo
κουτιά Διαστάσεις (104Χ47Χ67)
Η παιχνιδοθήκη θα αποτελούνται από σκελετό ξύλινο,θα έχουν ροδάκια για εύκολη μετακίνηση και τα
κουτιά θα είναι από πλαστικό υψηλής ποιότητας με αντοχή στην χρήσηΟ σκελετός θα είναι
κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 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 υψηλής αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα
παιχνιδόκουτα. Περιλαμβάνονται και τα 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα, χρώματα επιλογής της
υπηρεσίας, ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση
παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός
παιχνιδοθήκης.
Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες
ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 310,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 24. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 6 στενά κουτιά Διαστάσεις
(36Χ47Χ67)
Ολες οι παιχνιδοθήκες θα αποτελούνται από σκελετό ξύλινο,θα έχουν ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
και τα κουτιά θα είναι από πλαστικό υψηλής ποιότητας με αντοχή στην χρήσηΟ σκελετός θα είναι
κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 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 υψηλής αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα
παιχνιδόκουτα. Περιλαμβάνονται και τα 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα, χρώματα επιλογής της
υπηρεσίας, ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση
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παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός
παιχνιδοθήκης.
Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες
ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 174,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 25. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση
Διαστάσεις (70Χ47Χ77)

παιχνιδοθήκης με 4 jumbo κουτιά

Ολες οι παιχνιδοθήκες θα αποτελούνται από σκελετό ξύλινο, θα έχουν ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
και τα κουτιά θα είναι από πλαστικό υψηλής ποιότητας με αντοχή στην χρήση. Ο σκελετός θα είναι
κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 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 υψηλής αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα
παιχνιδόκουτα. Περιλαμβάνονται και τα 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα, χρώματα επιλογής της
υπηρεσίας, ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση
παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός
παιχνιδοθήκης.
Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες
ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 269,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 26. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση παιχνιδόκουτου τύπου Toy Tidy με καπάκι
και ρόδες από πλαστικό Διαστάσεις (31Χ43Χ30)
Θα αποτελείται από σκελετό ξύλινο, θα έχει ροδάκια για εύκολη μετακίνηση και τα κουτιά θα είναι από
πλαστικό υψηλής ποιότητας με αντοχή στην χρήση. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από
συνθετικό ξύλο M.D.F. 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 υψηλής
αντοχής πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς τα παιχνιδόκουτα.
Περιλαμβάνονται και τα 6 μεγάλα παιχνιδόκουτα, χρώματα επιλογής της
υπηρεσίας, ενδεικτικού βάθους 22,5 εκ., βαρέως τύπου, κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την αποθήκευση
παιχνιδιών ή άλλου υλικού και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός
παιχνιδοθήκης.
Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες
ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι
στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 23,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 27. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση συρταριέρας για χαρτόνια με ροδάκια
χρωματιστή Διαστάσεις (111Χ70Χ82)
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα
του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Διαθέτει 14 ράφια 11 ράφια είναι συρταρωτά) με ξύλινες
χρωματιστές λαβές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και
τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 549,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 28. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση πίνακα ανάρτησης εργασιών Διαστάσεις
(120Χ100εκ)
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό θα
είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Οι πίνακες θα
πρέπει να είναι επενδυμένοι από χρωματιστή τσόχα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 150,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 29. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση πίνακα ανάρτησης εργασιών Διαστάσεις
(140Χ120εκ)
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό θα
είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Οι πίνακες θα
πρέπει να είναι επενδυμένοι από χρωματιστή τσόχα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 168,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 30. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση πίνακα εργασιών τετράγωνο Διαστάσεις
(80Χ80εκ)
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό θα
είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Οι πίνακες θα
πρέπει να είναι επενδυμένοι από χρωματιστή τσόχα.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 61,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 31. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση
(80Χ70εκ)

πίνακα εργασιών τρίγωνο Διαστάσεις

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο
στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το ταμπλό θα
είναι από ινσουλάιτ επενδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα επιλογής της υπηρεσίας. Οι πίνακες θα
πρέπει να είναι επενδυμένοι από χρωματιστή τσόχα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 56,00 ΕΥΡΩ
Αρθρο 32. Προμήθεια
Διαστάσεις:80Χ38Χ110εκ

συναρμολόγηση

και

τοποθέτηση

κυψέλης

με

6

ντουλαπάκια

Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, όπως και ρητά
προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης. Τα ράφια θα είναι κλειστά με δύο (2) πορτάκια. Το κάσωμα, τα πορτάκια, το
καπάκι και τα εξωτερικά πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα έχουν πάχος 18mm ενώ τα ράφια θα έχουν πάχος
22mm. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης θα φέρει ρεγουλατόρο οριζοντίωσης με εσωτερική ρύθμιση. Η
απόχρωση της μελαμίνης στα εμφανή μέρη της ημίκλειστης βιβλιοθήκης θα είναι ίδια με την αντίστοιχη
των γραφείων εργασίας, επιλογής της υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται τα δύο (2) χερούλια, για κάθε
ράφι,χρώματος και σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας και κλειδαριά ασφαλείας. Κατασκευή από
μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, κλειδαριά απαραίτητα σε κάθε ντουλάπι)Τα ντουλάπια να είναι
σε διάφορα χρώματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 340,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 33. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση
(Μικροκούζινο) Διαστάσεις (68Χ36Χ100εκ)

παιδικής ξύλινης γωνιάς κουζίνας

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο Μ.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με
χρώματα καιβερνίκια νερού(περιλαμβάνει νεροχύτη με ξύλινο βρυσάκι, κουζίνα με εστίες και
φούρνο,ντουλαπάκια, ραφάκια. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,
λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει
κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη διαστάσεων 0,40 Χ 0,40 μ. με ξύλινη βρύση, ντουλάπι με ράφι.
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.
Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
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Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 300,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 34. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση βιβλιοθήκης αναλόγιο δαπέδου Διαστάσεις
(104Χ38Χ101εκ.)
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ξύλο βαμμένο με χρώματα μη τοξικά και λουστραρισμένη και
στρογγυλεμμένες άκρες εξ’ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Ο σκελετός θα
είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού. Περιλαμβάνονται τέσσερα (4)
χρωματιστά ράφια-σταντ για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων και μια χρωματιστή μπάζα στο κάτω
μέρος. Όλα τα άκρα του θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα (επιλογής της
υπηρεσίας) και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 339,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 35. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση κουκλοθέατρου επιτραπέζιου Διαστάσεις
84Χ29Χ60εκ.
Θα πρέπει να είναι ξύλινο, λουστραρισμένο, στο πάνω μέρος του ξύλου αναγράφεται η λέξη
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ με χαραγμένα γράμματα. Διαστάσεις 84Χ29Χ60εκ.Μίνι σπαστό κουκλοθέατρο
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. Στο επάνω μέρος θα έχει σκηνή κουκλοθέατρου με
κουρτίνα που καταλήγει σε τριγωνική σκεπούλα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα νήπια. Περιλαμβάνονται: α) σετ από 10 κούκλες κουκλοθεάτρου με φιγούρες
ανθρώπων και β) σετ από 10 κούκλες κουκλοθεάτρου με φιγούρες ζώων. Τα χρώματα που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 83,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 36. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση ξύλινων ραφιών για να τοποθετηθούν σε
ντουλάπια Διαστάσεις (100Χ40 εκ.)
Τα ξύλινα ράφια θα τοποθετηθούν στα ντουλάπια του μπάνιου κάτω από τις αλλαξιέρες των παιδιών.
Θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1, όπως και ρητά
προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄τ./22-4-2009), τηρώντας τις κοινοτικές
προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, με αμφίπλευρη
επίστρωση μελαμίνης με πάχος 22mm.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 25,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 37. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση
Διαστάσεις: 170 εκατοστά ύψος 170 εκατοστά ύψος
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Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός κυκλικής διατομής, επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος
σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Η βάση στήριξης θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό
(πολυαμίδιο, πολυπροπυλένιο κ.τ.λ.), κατάλληλα διαμορφωμένη με υποδοχή (λούκι) για τη
συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες και εσωτερικά θα έχει επαρκές βάρος για να διασφαλίζει την
ευστάθεια της όλης κατασκευής. Θα φέρει ομπρελοθήκη στο κάτω μέρος και τουλάχιστον οκτώ (8)
θέσεις για την κρέμαση των ρούχων στο επάνω μέρος, όλα από θερμοπλαστικό υλικό (π.χ. πολυαμίδιο).
Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν θα έχουν σκόνες ή ρινίσματα και θα έχουν υποστεί επεξεργασία
απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. Όλα τα πλαστικά μέρη θα είναι σε μαύρο χρώμα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 70,00 ΕΥΡΩ.
Ε Κινητός εξοπλισμός κουζίνας
Αρθρο 38. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τρολεϋ μεταφοράς πιάτων Διαστάσεις
(103Χ50Χ98Υ εκ.)
Καρότσι INOX 3 επιπέδων με ανοξείδωτο περίβλημα (ανθεκτική κατασκευή) τροχήλατο. Ο σκελετός
θα είναι κατασκευασμένος από μέταλλο inox. Θα φέρει τέσσερεις (4) ενισχυμένες ρόδες με φρένο για
την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 130,00 ΕΥΡΩ.
Αρθρο 39. Προμήθεια συναρμολόγηση και τοποθέτηση τραπεζιού κουζίνας ανοιγόμενο Διαστάσεις
(70Χ110+30)
Τραπέζι φαγητού έξι (6) θέσεων. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς
άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό
χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα
χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η συναρμολόγηση η τοποθέτηση του υλικού σε πλήρη
λειτουργεία.
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) 250,00 ΕΥΡΩ.
Νέα Σμύρνη

Μαρτίου 2020

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας

Ο Συντάξας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Cpv:

9834200
0-2

«Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου
εργασίας»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ.
μελ.:
5/2020
Κ.Α.Ε.
69.7331.0001,
69.7331.0002,
69.7331.0003,
69.7331.0004,
69.7331.0005
Ποσού 369.295,00 €
α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΑ
ΚΗ ΤΙΜΗ
Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
Α. Ανακαίνιση Τουαλέτας
1
Καθαιρέσεις αποξηλώσεις εξοπλισμού τεμ.
1,00
592,00
592,00
τουαλέτας
2
Ανακατασκευή
υδραυλικού
και τεμ.
1,00
940,00
940,00
αποχετευτικού δικτύου
3
Επιστρώσεις
δαπέδων
με m2
15,00
20,00
300,00
τσιμεντοκονίαμα σε πάχους 2,0 cm~
4
Τοποθέτηση
χωρισμάτων τύπου m2
8,00
70,00
560,00
σάντουιτς από άνθυγρη γυψοσανίδα
5
Τοποθέτηση χωρισμάτων από τούβλα m2
2,50
120,00
300,00
ύψους έως 1,30 m
6
Επιχρίσματα
από m2
5,00
16,00
80,00
τσιμεντομαρμαροκονίαμα
(αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm, στην
υπάρχουσα τοιχοποιία σε σημεία που
θα έχουν ήδη αφαιρεθεί σε
προηγούμενη φάση εργασιών.
7
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια m2
50,00
35,00
1.750,00
πορσελάνης
8
Επενδύσεις δαπέδων με κεραμικά m2
15,00
35,00
525,00
πλακίδια
9
Προμήθεια κα τοποθέτηση ειδών τεμ.
1,00
600,00
600,00
υγιεινής τουαλέτας νηπιαγωγών
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10

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών τεμ.
υγιεινής τουαλέτας κατάλληλων για
παιδιά προσχολικής ηλικίας

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.050,00

4.050,00

προς μεταφορά

9.697,00

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

9.697,00

τεμ.

1,00

446,00

446,00

τεμ.
τεμ.

31,00
6,00

14,00
70,00

434,00
420,00

m

48,00

14,00

672,00

m2

122,00

500,00

61.000,00

m2

8,00

70,00

560,00

m2

14,00

50,00

700,00

τεμ.

1,00

1.502,13

1.502,13

Αντικατάσταση
υαλόθυρας τεμ.
ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη

2,00

2.385,00

4.770,00

1,00

300,00

300,00

1,00

140,00

140,00

11

Προμήθεια
και
τοποθέτηση
φωτιστικών
12
Χρωματισμός ελεύθερων επιφανειών
13
Αντικατάσταση καζανακίου τύπου
νταλ (φλουσόμετρο)
Β. Συμπλήρωση κiκγκλιδωμάτων
14
Συμπλήρωση κυγκλιδωμάτων έως το
ύψος 1,50 m
Γ Υαλοστάσια
15
Αντικατάσταση
υαλοστασίων
με
θερμομονωτικά τζάμια με μεμβράνη
ασφαλείας και σίτα
16
Προμήθεια και τοποθέτηση κινητής
σίτας αερισμού από γαλβανισμένο
σύρμα λεπτού βρόχου
17
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
18
Αντικατάσταση
υαλόθυρας
μονόφυλλης ανοιγόμενη αλουμινίου
με σταθερό φεγγίτη και συρόμενης
σίτας αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
19

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1,00

Δ Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
20
Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
λιποσυλλέκτη
21
Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας

[69]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Α 1ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

80.641,13
€
19.353,87
€
99.995,00
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

80.641,13

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

80.641,13

20,00

500,00

10.000,00

2,00

1.600,00

3.200,00

τεμ.
m2
m2
m2

1,00
17,00
20,00
5,00

6.500,00
70,00
90,00
70,00

6.500,00
1.190,00
1.800,00
350,00

τεμ.
τεμ.

1,00
1,00

1.556,00
1.950,00

1.556,00
1.950,00

m2
τεμ.

46,00
1,00

14,00
1.620,00

644,00
1.620,00

τεμ.

1,00

300,00

300,00

Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
1
Αντικατάσταση
Παραθύρων
με m2
θερμομονωτικά τζάμια και μεμβράνη
και σίτα
2
Αντικατάσταση
υαλόθυρας τεμ.
μονόφυλλης ανοιγόμενη ασφαλείας
αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη
συρόμενης σίτας αερισμού τύπου
φυσαρμόνικα
Β Ανακαίνιση κουζίνας
3
Αντικατάσταση ντουλαπιών κουζίνας
4
Επίστρωση επιδαπέδιων πλακιδίων
5
Αντικατάσταση επίτοιχων πλακιδίων
6
Τοποθέτηση
χωρισμάτων από
άνθυγρη γυψοσανίδα
7
Κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου
8
Μετατόπιση
υδραυλικού
και
αποχετυτικού δικτύου
9
Χρωματισμός ελεύθερων επιφανειών
10
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων
11
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
λιποσυλλέκτη

προς μεταφορά

[70]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

12

Προμήθεια
και
τοποθέτηση τεμ.
ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας

Γ. Τέντα σκίασης
13
Αντικατάσταση τέντας σκίασης

τεμ.

Δ Επιπλα
14
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση τραπέζιού με σκελετό από
χρώμιο ανοιγόμενο, με διαστάσεις
65x80+52
15
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση καθίσματος με σκελετό
χρωμίου και επένδυση με δερματίνη
16

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση καθίσματος πτυσσόμενου
με επένδυση μαύρης δερματίνης

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17

18

19

20

21

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ντουλαπιού κλειστού
λευκού 0,70x0,80x1,05 m
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση συρταριέρας λευκής με
διαστάσεις 0,41x0,35x1,08
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καλόγερου ρούχων με
ομπρελοθήκη
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση τρίφυλλης ντουλάπας
μεταλλικής άσπρη γαλβανιζέ με
διαστάσεις 1,15Χ0,45Χ1,91
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας
μεταλλικής λευκη γαλβανιζέ με
διαστάσεις 0,90x0,45x1,91

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1,00

140,00

140,00

2,00

600,00

1.200,00

1,00

180,00

180,00

4,00

120,00

480,00

4,00

30,00

120,00

προς μεταφορά

111.871,1
3

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

111.871,1
3

τεμ.

4,00

30,00

120,00

τεμ.

1,00

85,00

85,00

τεμ.

1,00

28,00

28,00

τεμ.

2,00

200,00

400,00

τεμ.

1,00

120,58

120,58

[71]
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22

23

24

25

26

27
28

29
30
31

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση τραπεζαιού επισκέπτη με
διαστάσεις 60x60x45
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καρέκλας επισκέπτη με
μεταλλικό σκελετό και μπράτσο με
ύφασμα μαύρο
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καρέκλας επισκέπτη με
σκελετό από χρώμιο με ύφασμα
μαύρο
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση πολυθρόνας γραφείου
κυλιόμενη περιστρεφόμενη
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
παιχνιδόκουτας
με
κάθισμα
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση παιδικών καρεκλακίων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής
ραφιέρας κάθετης
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κατασκευής super market
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κατασκευής μανάβικο
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
κατασκευής ξύλινα
καφάσια με φρούτα

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

32

Προμήθεια
τοποθέτηση
μαραγκού

τεμ.

1,00

55,00

55,00

τεμ.

2,00

65,00

130,00

τεμ.

2,00

40,00

80,00

τεμ.

1,00

118,00

118,00

τεμ.

2,00

54,00

108,00

τεμ.

50,00

55,00

2.750,00

τεμ.

1,00

64,00

64,00

τεμ.

1,00

355,00

355,00

τεμ.

1,00

250,00

250,00

τεμ.

4,00

27,00

108,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

συναρμολόγηση
και τεμ.
κατασκευής πάγκος

[72]

προς μεταφορά

116.642,7
1

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

116.642,7
1

1,00

100,00

100,00

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

33

34
35

36
37

38

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
επιτοίχιου πίνακας
προγραφής
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση συρταριέρας 30 θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση συρταριέρας για χαρτόνια
με ροδάκια χρωματιστή
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ραφιέρας με ντουλάπι
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση χαλακιών 4 αγαπημένα
παιχνίδια
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καναπέ γίγα ανοιγόμενου
από ανθεκτική δερματίνη

τεμ.

1,00

40,00

40,00

τεμ.

1,00

1.140,00

1.140,00

τεμ.

1,00

606,00

606,00

τεμ.

1,00

440,00

440,00

τεμ.

1,00

195,00

195,00

τεμ.

8,00

225,00

1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Β 2ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

40.322,58
€
9.677,42
€
50.000,00
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

προς μεταφορά

[73]

120.963,7
1

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

από μεταφορά

120.963,7
1

m2

43,00

500,00

21.500,00

τεμ.

1,00

2.500,00

2.500,00

m2

13,00

50,00

650,00

τεμ.

1,00

1.300,00

1.300,00

Αντικατάσταση
υαλόθυρας τεμ.
ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη

2,00

3.435,00

6.870,00

1,00

300,00

300,00

1,00

140,00

140,00

τεμ.

2,00

469,00

938,00

τεμ.

4,00

155,00

620,00

τεμ.

1,00

740,00

740,00

τεμ.

2,00

400,00

800,00

τεμ.

1,00

280,00

280,00

τεμ.

2,00

285,00

570,00

Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
1
Αντικατάσταση
υαλοστασίων
με
θερμομονωτικά τζάμια και μεμβράνη
και σίτα
2
Αντικατάσταση υαλόθυρας δίφυλλης
με σταθερή κατασκευή με δίφυλλα
επάλληλα υαλοστάσια
3
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
4
Αντικατάσταση
υαλόθυρας
μονόφυλλης ανοιγόμενη αλουμινίου
με σταθερό φεγγίτη και συρόμενης
σίτας αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
5

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Β Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
6
Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
λιποσυλλέκτη
7
Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας
Γ Επιπλα
8
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
βιβλιοθήκης
με
ντουλάπια και ράφια 124×40×180 εκ
9
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση τραπεζιών οβάλ παιδικών
10
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση συρταριέρας εργασιών
11
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ντουλαπιούραφιέρα
12
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ντουλάπας κλειστής
13
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση παιδικής ξύλινης γωνιάς
κουζίνας (μικροκούζινο)

[74]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

14

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση
παιχνιδοθήκης με 6
μεγάλα πλαστικά κουτιά

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15

16
17

18

19

20
21
22

23

24

25

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
βιβλιοθήκης με
ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο
ύψος 260Χ35Χ2,10 εκ
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση μαξιλάρας δαπέδου
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
μαξιλάρας δαπέδου
φαρμακείο
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καλόγερου ρούχων με
ομπρελοθήκη
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
καναπέ γίγα
ανοιγόμενος
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση τραπεζιού από μελαμίνη
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καρεκλακίου παιδικού
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
παπουτσοθήκης
10
θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση βιβλιοθήκης - αναλόγιο
δαπέδου
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κρεμάστρας τοίχου με
τρεις προεκτάσεις
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κυψέλης 18 θέσεων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

3,00

305,00

915,00

προς μεταφορά

159.086,7
1

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

159.086,7
1

τεμ.

1,00

700,00

700,00

τεμ.

10,00

100,00

1.000,00

τεμ.

1,00

96,00

96,00

τεμ.

3,00

50,00

150,00

τεμ.

12,00

225,00

2.700,00

τεμ.

1,00

100,00

100,00

τεμ.

70,00

55,00

3.850,00

τεμ.

4,00

120,00

480,00

τεμ.

3,00

190,00

570,00

τεμ.

4,00

47,00

188,00

τεμ.

1,00

400,31

400,31
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26
27
28
29

30

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κυψέλης 25 θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση βιβλιοθήκης ημίκλειστης
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καθρέπτη ασφαλείας
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
κουκλοθέατρου
επιτραπέζιου
Διαστάσεις 84Χ29Χ60εκ.
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση πάγκου κατασκευών
(μαραγκού) με σετ εργαλείων

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31

32

33
34

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση γωνιάς μουσικής με σετ
μουσικών οργάνων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση γωνιά μανάβικου με
καφάσια
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καρέκλας κουζίνας
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση Καβαλέτο ζωγραφικής
διπλής όψης

τεμ.

1,00

500,00

500,00

τεμ.

3,00

302,50

907,50

τεμ.

4,00

180,00

720,00

τεμ.

2,00

83,00

166,00

τεμ.

3,00

150,00

450,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

προς μεταφορά

172.064,5
2

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

172.064,5
2

τεμ.

3,00

220,00

660,00

τεμ.

2,00

287,00

574,00

τεμ.

6,00

71,00

426,00

τεμ.

3,00

155,00

465,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Γ 3ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

53.225,81
€
12.774,19
€

[76]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

66.000,00
€

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
Α Μόνωση αύλειου χώρου
1
Εξυγίανση αύλειου χώρου
m2
2
Μόνωση δαπέδου αύλειου χώρου
m2
3
Κατασκευή
ζαρτινιέρας
από m
σκυρόδεμα
Β Συμπλήρωση κiκγκλιδωμάτων

[77]

προς μεταφορά

174.189,5
2

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

174.189,5
2

84,00
84,00
11,00

1.680,00
5.544,00
1.144,00

20,00
66,00
104,00

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

4

Συμπλήρωση κυγκλιδωμάτων

m

50,00

17,00

850,00

101,00

500,00

50.500,00

6,00

1.000,00

6.000,00

τεμ.

1,00

4.100,00

4.100,00

τεμ.

1,00

1.493,93

1.493,93

τεμ.

2,00

300,00

600,00

τεμ.

3,00

150,00

450,00

m2

16,00

70,00

1.120,00

Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
μεμβράνης ασφαλείας σε παράθυρα
και υαλόθυρες

22,00

80,00

1.760,00

Γ Υαλοστάσια
5
Αντικατάσταση
υαλοστασίων
με m2
θερμομονωτικά τζάμια με μεμβράνη
ασφαλείας και σίτα
6
Αντικατάσταση
υαλόθυρας τεμ.
μονόφυλλης ανοιγόμενη αλουμινίου
με σταθερό φεγγίτη και συρόμενης
σίτας αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
7

8

9

10
11

12

Aντικατάσταση
κατασκευής
από
αλουμινιο
αποτελούμενο
από
σταθερά και συρρόμενα τμήματα
διαστάσεων 7,00 x 2,46 m
Aντικατάσταση
κατασκευής
από
αλουμινιο
αποτελούμενο
από
σταθερό τμήμα και επάλληλα
παράθυρα συνολικών διαστάσεων
2,30 x 2,46 m
Κατασκευή
από
αλουμινιο
αποτελούμενο από σταθερά τμήματα
χωρίς υαλοστάσια
Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας με
σίτα αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
Προμήθεια και τοποθέτηση κινητής
σίτες αερισμού από γαλβανισμένο
σύρμα λεπτού βρόχου

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Δ 5ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

75.241,93
€
18.058,06
€
93.300,00
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

προς μεταφορά
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249.431,4
5

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

από μεταφορά

249.431,4
5

m2

20,00

500,00

10.000,00

τεμ.

2,00

2.500,00

5.000,00

m2

13,00

50,00

650,00

τεμ.

1,00

3.500,00

3.500,00

τεμ.

1,00

1.700,00

1.700,00

m2
m2
τεμ.

125,00
13,00
14,00

53,00
220,00
210,00

6.625,00
2.860,00
2.940,00

m2

8,00

222,00

1.776,00

τεμ.

1,00

253,10

253,10

1,00

300,00

300,00

1,00

140,00

140,00

40,00

55,00

2.200,00

3,00

129,00

387,00

6,00

129,00

774,00

Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
1
Αντικατάσταση
υαλοστασίων
με
θερμομονωτικά τζάμια και μεμβράνη
και σίτα
2
Αντικατάσταση υαλόθυρας δίφυλλης
συρρόμενης (μπαλκονόπορτα)
3
Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε
παράθυρα
4
Αντικατάσταση
υαλόθυρας
ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη
5
Αντικατάσταση
υαλόθυρας
ανοιγόμενη αλουμινίου μονόφιλη
Β Μόνωση - επένδυση αύλειου χώρου
6
Μόνωση αύλειου χώρου
7
Προμήθεια και τοποθέτηση plexiglass
8
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
στρώματος ασφαλείας σε κολώνες
στήριξης τέντας
9
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
στρώματος ασφαλείας σε τοίχο
10
Αντικατάσταση τέντας

Γ Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
11
Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
λιποσυλλέκτη
12
Προμήθεια
και
τοποθέτηση m2
ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας
Δ Επιπλα
13
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση καρέκλας βρεφών
14
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση τραπεζιού ορθογώνιου
κυματιστό
15
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση τραπεζιού κυκλικού
κυματιστό
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α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

προς μεταφορά

288.536,5
5

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

288.536,5
5

τεμ.

1,00

362,00

362,00

τεμ.

1,00

514,00

514,00

τεμ.

2,00

46,00

92,00

τεμ.

3,00

525,00

1.575,00

τεμ.

3,00

249,00

747,00

21

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση ερμάριου με ντουλάπια
και ράφια ερμάριου με συρτάρια και
ράφια Διαστάσεις (79Χ40Χ81)

2,00

225,00

450,00

22

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ερμάριου με ντουλάπια
και ράφια ερμάριου με συρτάρια και
ράφια ερμάριου με ράφια (κύβος)
Διαστάσεις (79Χ40Χ81)
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 3
μεσαία και 3 jumbo κουτιά Διαστάσεις
(104Χ47Χ67)
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 6 στενά
κουτιά (36Χ47Χ67)
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
παιχνιδοθήκης με 4
jumbo κουτιά (70Χ47Χ77)

τεμ.

2,00

225,00

450,00

τεμ.

3,00

310,00

930,00

τεμ.

2,00

174,00

348,00

τεμ.

2,00

269,00

538,00

16
17
18

19
20

23

24

25

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κυψέλης 15 θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση κυψέλης 25 θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση παπουτσοθήκης πανό 9
θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση συρταριέρας 15 θέσεων
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ερμάριου με ντουλάπια
και ράφια Διαστάσεις (79Χ40Χ81)
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26

27

28

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση παιχνιδόκουτου τύπου
Toy Tidy με καπάκι και ρόδες από
πλαστικό Διαστάσεις (31Χ43Χ30)
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση
συρταριέρας για
χαρτόνια με ροδάκια χρωματιστή
Διαστάσεις (111Χ70Χ82)
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση
πίνακα ανάρτησης
εργασιών
Διαστάσεις 120Χ100εκ

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29

30

31

32

33

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
πίνακα ανάρτησης
εργασιών
Διαστάσεις 140Χ120 εκ
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
πίνακα εργασιών
τετράγωνο
Διαστάσεις 80Χ80
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
πίνακα εργασιών
τρίγωνο
Διαστάσεις 80Χ70
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
κυψέλης με 6
ντουλαπάκια
Διαστάσεις: 80Χ38Χ110εκ
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση παιδικής ξύλινης γωνιάς
κουζίνας (Μικροκούζινο) Διαστάσεις:
68Χ36Χ100εκ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6,00

23,00

138,00

1,00

549,00

549,00

2,00

150,00

300,00

προς μεταφορά

295.529,5
5

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

295.529,5
5

τεμ.

1,00

168,00

168,00

τεμ.

2,00

61,00

122,00

τεμ.

2,00

56,00

112,00

τεμ.

1,00

340,00

340,00

τεμ.

2,00

300,00

600,00
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34

35

36

37

Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση βιβλιοθήκης αναλόγιο
δαπέδου
Διαστάσεις: 104Χ38Χ101εκ
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση
κουκλοθέατρου
επιτραπέζιου
Διαστάσεις 84Χ29Χ60εκ.
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση ξύλινων ραφιών για να
τοποθετηθούν
σε
ντουλάπια
Διαστάσεις 100εκ.Χ40
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και
τοποθέτηση καλόγερου ρούχων με
ομπρελοθήκη 170 εκατοστά ύψος

τεμ.

1,00

339,00

339,00

τεμ.

1,00

83,00

83,00

τεμ.

3,00

25,00

75,00

τεμ.

1,00

70,00

70,00

1,00

130,00

130,00

1,00

250,00

250,00

Ε Κινητός εξοπλισμός κουζίνας
38
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση
τρολεϋ μεταφοράς
πιάτων
Διαστάσεις 103Χ50Χ98Υcm
39
Προμήθεια
συναρμολόγηση
και τεμ.
τοποθέτηση
τραπεζιού κουζίνας
ανοιγόμενο
Διαστάσεις: (70Χ110+30)

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Ε 6ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

48.387,10
€
11.612,90
€
60.000,00
€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

297.818,5
5€
71.476,45
€

Φ.Π.Α. 24%
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

369.295,0
0€

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας

Ο Συντάξας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Cpv:

983420
00-2

«Υπηρεσίες διαμόρφωσης
χώρου εργασίας»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ.
μελ.:
5/2020
Κ.Α.Ε.
69.7331.0001,
69.7331.0002,
69.7331.0003,
69.7331.0004,
69.7331.0005
Ποσού 369.295,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Α 1ος Παιδικός
Σταθμός

80.641,1
3€
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Φ.Π.Α. 24%

19.353,8
7€
99.995,0
0€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Β 2ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

40.322,5
8€
9.677,42
€
50.000,0
0€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Γ 3ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

53.225,8
1€
12.774,1
9€
66.000,0
0€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

α.α
.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

προς μεταφορά

120.963,
71

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά

120.963,
71

Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Δ 5ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

75.241,9
3€
18.058,0
6€
93.300,0
0€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός
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ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Ε 6ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%

48.387,1
0€
11.612,9
0€
60.000,0
0€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

297.818,
55 €
71.476,4
5€
369.295,
00 €

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας

Ο Συντάξας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Πολιτικός
Μηχανικός Τ. Ε.

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που
ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου
Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

K.A.Ε.: 69.6261.0001

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

69.6261.0002
69.6261.0003
69.6261.0004
69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων
θα εκτελεστεί η γενική «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017» έτους 2020 σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών. Οι συγκεκριμένες
υπηρεσίες κατατάσσονται στον Κωδικό 98342000-2 του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) και
συμφωνείται ότι θα παρασχεθούν βάσει της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε
συνδυασμό με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Το συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική
προσφορά που θα υποβάλει η ανάδοχος εταιρεία στη διαγωνιστική διαδικασία.

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης
στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει, την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, τους όρους
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διακήρυξης, την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
όπως ισχύουν και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 3 - Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΠΔΕ - ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500005)] για ποσό 250.000,00€ και το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» για ποσό 119.295,00€ από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 69.6261.0001, 69.6261.0002, 69.6261.0003, 69.6261.0004
και 69.6261.0005 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2020.
Άρθρο 4 – Διάρκεια
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43
παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019).
Άρθρο 5 – Στοιχεία διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής – χαμηλότερη
τιμή (αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες επιθυμούν και
πάντα για το σύνολο των εργασιών, ειδών και τεμαχίων της κάθε ομάδας, όπως αυτά περιγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου εταιρείας
Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται ότι:
1. Θα εκτελέσει την Υπηρεσία που θα αναλάβει στο ακέραιο και θα παραδώσει τους χώρους σε πλήρη
λειτουργία.
3. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130
ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής,

[87]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οιασδήποτε
παράβασης ή πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, η ανάδοχος εταιρεία έχει αποκλειστικώς την ευθύνη προς
αποκατάσταση της ζημίας.
4. Θα επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαγγελματική συνέπεια και δέουσα
επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και πάντως, δεν θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο αθέμιτο,
παράνομο ή καταχρηστικό.
5. Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λύση ή με
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της, και δεν θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτον
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
6. Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρεούται
δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
7. Η ανάδοχος εταιρεία σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης
ή της προσφοράς, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή/και
αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί εξ οιασδήποτε αιτίας, και πάντως μέχρι την αξία της σύμβασης.
8. Σε όσες εργασίες απαιτείται η απομάκρυνση υλικών, αυτή θα πρέπει να γίνετε σε ειδικούς χώρους
ανακύκλωσης και ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως π.χ. βεβαίωση
ότι ανακύκλωσε τα υλικά.
Άρθρο 7 - Υπεργολαβία
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.
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. 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.
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 2.2.7.2 της
διακήρυξης, 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
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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.

Άρθρο 8 - Υποβολή προσφορών
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
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.
4412/2016, ιδίως τα άρθρα 36 και 37 του ιδίου νόμου και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 56902/215.
Άρθρο 9 - Προδικαστικές Προσφυγές, Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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 πράξης της αναθέτουσας αρχής 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 άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 πιστοποιητικών.
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 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνον μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
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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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
• 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, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
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 απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ .
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.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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 διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 10 - Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:
α) Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
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β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
γ) Διακήρυξη.
δ) Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
ε) Απόφαση κατακύρωσης από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης
και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11 – Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής.
1.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Ομάδα
Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός

Ποσό χωρίς ΦΠΑ
80.641,13 €
40.322,58 €
53.225,81 €
75.241,93 €
48.387,10 €

Εγγυητική Συμμετοχής
1.612,82 €
806,45 €
1.064,52 €
1.504,84 €
967,74 €

όπως ορίζεται στην περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016.
Αν ο συμμετέχων συμμετέχει σε παραπάνω από μία ομάδα τότε ή θα καταθέσει ξεχωριστές εγγυητικές
για κάθε ομάδα ή θα καταθέσει εγγυητική συμμετοχής στο σύνολο των ομάδων που θα συμμετέχει.
Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ο χρηματικός καταμερισμός ανά ομάδα είτε στο σώμα
της εγγυητικής είτε σε ξεχωριστό πίνακα που θα υπογραφτεί από τον συμμετέχοντα.
1.2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
από την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από την λήξη, την
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στην ανάδοχο εταιρεία με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
1.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
2.1 Για την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία, στην οποία θα γίνει η κατακύρωση της
υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της
οποίας είναι 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν.
4412/2016.
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2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά
της αναδόχου εταιρείας ή απαιτεί η υπηρεσία μέχρι την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης.
2.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η
ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν από 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. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας και πάντως θα καλύπτει διάστημα δύο (2) μηνών μετά την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
2.4 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες.
2.5 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 παρ. 3 και 4.
Άρθρο 12 - Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος 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 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωμοδότησης
της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
Άρθρο 13 - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης της αναδόχου εταιρείας προς τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή αυτής, η τυχόν λήψη μέτρων λόγω μη τήρησης των
συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 14 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. δ ν. 4412/2016. Αν η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών
κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους αυτής και γνωμοδοτεί αν οι εν λόγω παρεκκλίσεις επηρεάζουν τη σύμφωνη με την
μελέτη και τους σχετικούς όρους Διακήρυξης πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των υπηρεσιών και
συνεπώς, αν αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των
υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής
Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
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3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Ανάδοχο εταιρεία. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση από το
αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή στην Ανάδοχο
εταιρεία του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι σύμφωνα με το
άρθρο 219 παρ. 6 ν. 4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Άρθρο 15 - Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών/Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι προθεσμίες
αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 220 ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 16 - Κήρυξη έκπτωτης της αναδόχου εταιρείας/Κυρώσεις
1. Η ανάδοχος εταιρεία, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικώς έκπτωτη από την σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν να
απόλλυται, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσης προς
τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση και τις
κείμενες διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων κατά τα ανωτέρω.
1.1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στην Ανάδοχο εταιρεία όχληση, στην οποία
περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες η τελευταία οφείλει να προβεί, ενώ παραλλήλως τάσσεται
προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ταχθείσα
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει συμμορφωθεί η ανάδοχος εταιρεία, αυτή κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης.
1.2. Σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία κηρυχθεί έκπτωτη, μετά από πρόσκλησή της για παροχή
εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί εις
βάρος της, σύμφωνα με το άρθρο 74 ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μετά την λήξη της
οριζόμενης στο άρθρο 4 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της τυχόν
χορηγηθείσας παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43 του ν. 4605/2019).
Άρθρο 17 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της,
σύμφωνα με το άρθρο 133 ν. 4412/2016, εφόσον:
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43 του ν. 4605/2019), η οποία θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Η ανάδοχος εταιρεία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνεπώς, έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας.
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρεία, εξαιτίας 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.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 ν. 3863/2010 ως ισχύει.
Άρθρο 18 – Ατυχήματα/ Ζημίες/ Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή με αποζημίωση για ζημιές ή
ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας και τα μεταφορικά μέσα που
αυτή χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων, ενώ η ανάδοχος εταιρεία είναι
η εξ ολοκλήρου υπεύθυνη αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 19 – Αμοιβή/ Κρατήσεις/ Τρόπος πληρωμής
1. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την παροχή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα εξειδικεύεται
στην οικονομική προσφορά αυτής.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά με το πέρας εκάστου σταδίου εκτέλεσης
των συμφωνούμενων υπηρεσιών, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των
υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε εκάστη προγραμματισμένη υπηρεσία.
3. Η τμηματική εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
δικαιολογητικών, όπως αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 ν.
4412/2016, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρεία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η
σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη δόση του συμβατικού τιμήματος.
6. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
Άρθρο 20 - Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 2 παρ.
1 διάρκειας.
Άρθρο 21 - Επίλυση Διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο
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1. Η ανάθεση και η εκτέλεση των συμφωνούμενων υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης «Δαπάνες
διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ», τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η
Αναθέτουσα Αρχή και η ανάδοχος εταιρεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
3. Η ανάδοχος εταιρεία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος της κυρώσεις να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 ν. 4412/2016.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και της αναδόχου εταιρείας, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 22 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής
έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται
και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας
δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών".
Άρθρο 23 – Λοιπά
1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο τμήμα αυτής δεν θίγεται.
2. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
(2) Η διακήρυξη.
(3) Η τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
(4) Η Απόφαση κατακύρωσης που θα λάβει το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Συντάχθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 05/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
%

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Α
1ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

80.641,13 €
19.353,87 €
99.995,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Β
2ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

40.322,58 €
9.677,42 €
50.000,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Γ
3ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

53.225,81 €
12.774,19 €
66.000,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Δ
5ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

75.241,93 €
18.058,06 €
93.300,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Ε
6ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

48.387,10 €
11.612,90 €
60.000,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(γ) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω
των ορίων), «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 369.295,00 ευρώ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την υπ’ αριθ. 5/2020
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης ως εξής:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017»
Ο Πρόεδρος
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΝΠΔΔ

Διακηρύσσει
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με
τίτλο: «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 369.295,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή (αποκλειστικά βάσει
ποσοστού έκπτωσης) και
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΝΠΔΔ

ΑΦΜ

997887336 - Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Τ.Κ. 17121
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Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

NUTS

EL304

Τηλέφωνο

2132025917 & 918

Φαξ

2132025938

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

kkpa@neasmyrni.gr
grigoriadis@neasmyrni.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)

https://www.neasmyrni.gov.gr/

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από τον Δήμο Νέας Σμύρνης.
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη που
παρέχεται μέσω των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου
Νέας Σμύρνης.
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από την
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.neasmyrni.gov.gr/
γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία
διοίκησης του ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
δ)
Οι
προσφορές
πρέπει
να
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στην
διεύθυνση:
https://www.promitheus.gov.gr
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
1.2.1 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΠΔΕ - ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500005)] για ποσό 250.000,00€ και το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» για ποσό 119.295,00€ από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 69.6261.0001, 69.6261.0002, 69.6261.0003, 69.6261.0004
και 69.6261.0005 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» οικονομικού έτους 2020.
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1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δαπάνη για την «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας
Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 99/2017».
1.3.2 Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τις κάτωθι ομάδες (τμήματα) και κατατάσσονται στους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως ακολούθως:
Ομάδα

ΚΑΕ

Κωδικός CPV

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Αξία μονάδας
χωρίς ΦΠΑ (€)

Φ.Π.Α 24% (€)

Συνολική Αξία
με ΦΠΑ (€)

Α

69.6261.0001

9834200-2

1ος Παιδικός
Σταθμός

Εργασία

1

80.641,13 €

19.353,87 €

99.995,00 €

Β

69.6261.0002

9834200-2

2ος Παιδικός
Σταθμός

Εργασία

1

40.322,58 €

9.677,42 €

50.000,00 €

Γ

69.6261.0003

9834200-2

3ος Παιδικός
Σταθμός

Εργασία

1

53.225,81 €

12.774,19 €

66.000,00 €

Δ

69.6261.0004

9834200-2

5ος Παιδικός
Σταθμός

Εργασία

1

75.241,93 €

18.058,06 €

93.300,00 €

Ε

69.6261.0005

9834200-2

6ος Παιδικός
Σταθμός

Εργασία

1

48.387,10 €

11.612,90 €

60.000,00 €

297.818,55 €

71.476,45 €

369.295,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

1.3.3 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες
επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των εργασιών, ειδών και τεμαχίων της κάθε ομάδας, όπως αυτά
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
1.3.4 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 369.295,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 %. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και
για τρεις μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
γίνεται στην υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής - χαμηλότερη
τιμή (αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης).
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 ιδίως:
- Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
- Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του ν. 4314/2014 (Α' 265) «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 156/16.06.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α'
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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
16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 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».
- Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
- 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».
- Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).
- Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- 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. 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», 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 αριθ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρείες».
- Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- 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».
- Της με αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
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- Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».
- Του Π.Δ. 99/2017 (Α΄141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των
δήμων».
- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ –055 στην οποία εντάχθηκε το έργο
«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005.
- Την υπ’ αριθ. 31630/28.06.2018 Πρόσκληση(ΑΔΑ:7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) του Υπουργείου Εσωτερικών
«Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για
προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 70991/06.12.2018 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:7Α0Λ465ΧΘ7-5ΒΘ) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 17278/08.03.2019 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:ΩΔΦΖ465ΧΘ7-Ψ0Τ) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 27250/11.04.2019 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:ΩΨ4Ξ465ΧΘ7-ΩΓΣ) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 39083/21.05.2019 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:ΩΑΒ6465ΧΘ7-ΛΩΧ) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 18/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί υποβολής αιτήματος ένταξης στο ως άνω
Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ.
- Την υπ’ αριθ. 702/15.04.2019 αίτηση ένταξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης» του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση των
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών,
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παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Το υπ’ αριθ. 44023/10.06.2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων το
οποίο επιχορηγεί με 250.000 ευρώ το ΝΠΔΔ ώστε να προσαρμοστούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις
προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017
συνολικού προϋπολογισμού 369.295 ευρώ με Φ.Π.Α.
- Την υπ’ αριθ. 35/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί αποδοχής της ένταξης στο πρόγραμμα του
ΥΠΕΣ "Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, που ανήκουν στο ΝΠΔΔ
στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».
- Την υπ’ αριθ. 61/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.
- Την υπ’ αριθ. 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» περί «Συγκρότησης επιτροπών» σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οικονομικού έτους 2020 με την οποία ορίστηκε η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
- Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 20REQ006488328).
- Την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 596/30.03.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας.
- Τις υπ’ αριθ. 95, 96, 97, 98 και 99/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Τις υπ’ αριθ. 95, 96, 97, 98 και 99/2020 Βεβαιώσεις της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ επί των ανωτέρω
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
- Την υπ’ αριθ. 20/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με την οποία εγκρίθηκαν: α) Η διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με
τίτλο: «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», β) Η υπ' αριθ. 5/2020
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και γ) καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας
διακήρυξης.
- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο 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 προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της τελευταίας
ημέρας της προθεσμίας, όπως ορίζεται παρακάτω:

[106]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.
gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
1.6
Δημοσιότητα
1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
α. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): http://www.promitheus.gov.gr].
β. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
http://www.promitheus.gov.gr].
γ. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.
4412/2016.
δ. Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 3861/2010, αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη: https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
ε. Η διακήρυξη καταχωρίσθηκε στην διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής:
http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην διαδρομή: Ανακοινώσεις
Προκηρύξεις
ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/ους.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
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 και οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
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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 τους.
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 που αφορούν στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Η υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης (τεχνική έκθεση,
τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και συγγραφή υποχρεώσεων).
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Οι προσφορές (τεχνική και οικονομική) της αναδόχου εταιρείας.
Το Σχέδιο Σύμβασης.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
2.1.2.1 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 πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (Ελευθ. Βενιζέλου 18, 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, χωρίς κόστος αναπαραγωγής.
2.1.2.2 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν αυστηρή εχεμύθεια, καθ’
όλη τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού αλλά και μετά την κατακύρωση αυτού, και δεν θα
γνωστοποιήσουν σε οποιονδήποτε τρίτον (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφα ή
πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και
που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της. Για το σκοπό αυτό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλει
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
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2.1.3 Παροχή διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την ……………… 2020, ημέρα
………., ώρα ……… και απαντώνται αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 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 εφόσον το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται, είτε με άλλον τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 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, αν και ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες 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 που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και 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 τον ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από αυτούς στην παρούσα διαδικασία πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη
- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να
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εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 την 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών , 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.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του
ν.3669/2008.
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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καθορίζεται βάσει της περ.
α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 ως κάτωθι:

Ομάδα

Ποσό χωρίς ΦΠΑ

Εγγυητική Συμμετοχής

Ομάδα Α: 1ος Παιδικός Σταθμός
80.641,13 €
1.612,82 €
Ομάδα Β: 2ος Παιδικός Σταθμός
40.322,58 €
806,45 €
Ομάδα Γ: 3ος Παιδικός Σταθμός
53.225,81 €
1.064,52 €
Ομάδα Δ: 5ος Παιδικός Σταθμός
75.241,93 €
1.504,84 €
Ομάδα Ε: 6ος Παιδικός Σταθμός
48.387,10 €
967,74 €
Αν ο συμμετέχων συμμετέχει σε παραπάνω από μία ομάδα τότε ή θα καταθέσει ξεχωριστές
εγγυητικές για κάθε ομάδα ή θα καταθέσει εγγυητική συμμετοχής στο σύνολο των ομάδων που θα
συμμετέχει. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ο χρηματικός καταμερισμός ανά ομάδα
είτε στο σώμα της εγγυητικής είτε σε ξεχωριστό πίνακα που θα υπογραφτεί από τον συμμετέχοντα.
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν
από την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από την λήξη, την
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στην ανάδοχο εταιρεία με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
2.2.2.5 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.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
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):
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
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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 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).
Υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα συντρέχει επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2 α) 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
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν στις 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 τους.
γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα'
και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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 λειτουργίας.
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 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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (δ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεδειγμένα 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 λειτουργίας.
2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της δημόσιας σύμβασης όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται (λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του) σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7 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.
2.2.4 Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης απαιτείται:
2.2.4.1 Να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και να πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
2.2.4.2 Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, από το οποίο θα βεβαιώνονται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν (ή αντίστοιχη βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση
δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.
2.2.5 Κριτήρια επιλογής – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης της
παρούσας δημόσιας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
2.2.5.1 Να διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό.
2.2.5.2 Να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό.
2.2.6 Κριτήρια Επιλογής – Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης
2.2.6.1 Συντήρηση ενός έτους για τα καζανάκια.
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2.2.6.2 5 χρόνια εγγύηση για τα πλυντήρια πιάτων.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Όσον αφορά στα υπό προμήθεια υλικά για την εκτέλεση της υπηρεσίας οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να δηλώνουν ότι
κατά την παράδοση (των υλικών) θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διασφάλισης
ποιότητας αναγνωρισμένα από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης της σχέσης που τους συνδέει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη σύμφωνα με τη διακήρυξη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την παραλαβή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 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 σχετικό
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ 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 1.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίζονται στην παρούσα κρίνονται κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, υποβολής των
δικαιολογητικών της παρούσας και σύναψης της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, 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.
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 της παραγράφου 2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 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
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
●
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
●
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Για την παράγραφο 2.2.3.1 Απόσπασμα 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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
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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.
2) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περ. α και β Ασφαλιστική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περ. γ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Άρθρο 43 παρ. 7 του ν.
4605/2019) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
4) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περ. α Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα).
5) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από
το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
7) Για την απόδειξη της παραγράφου 2.2.3.6 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
8) Για την απόδειξη της απαίτησης των παραγράφων 2.2.4.1 και 2.2.4.2 (καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Βεβαίωση Επιμελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος
των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.
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9) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5.1 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι διαθέτουν το απαιτούμενο
εξειδικευμένο προσωπικό.
10) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5.2 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο
εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό.
11) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.6 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος κατά περίπτωση.
12) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.7 οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι κατά την παράδοση (των
υλικών) θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διασφάλισης ποιότητας αναγνωρισμένα από
ανεξάρτητους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
13) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 προς απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει ιδίως σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
14) Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι
έχει λάβει γνώση της 5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και η τεχνική
του προσφορά τηρεί τις προδιαγραφές αυτής.
15) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του
συμμετέχοντος ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται
ανεπιφύλακτα.
16) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα
τυχόν αντίγραφα πιστοποιητικών ή/και βεβαιώσεων που υποβάλλουν για την συμμετοχή τους στον
παρόντα διαγωνισμό είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
17) 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 καταστατικό, 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 σύσταση, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις του
καταστατικού, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία 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.
18) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν 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.
19) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.
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4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον
προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου».
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή (αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης).
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης. 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 υπηρεσίες.
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, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και
συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του σχετικού Παραρτήματος, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
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 σύμβασης.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους, προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
Παράρτημα 2 της διακήρυξης.
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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 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, από την ...η ……….. 2020, ημέρα …….. και ώρα 10:00' έως
την ...η …….. 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση

[119]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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 αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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 της.
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 επισημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 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.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
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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).
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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
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 ηλεκτρονική 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 υποβάλουν 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 διαδικασίας.
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 περιλαμβάνουν:
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 στα 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 τη παρούσας διακήρυξης. Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται στον ως άνω
διαδικτυακό τόπο οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
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Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης-ESPD”.
https://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662
4636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
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 πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ.
5/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και της παρούσας διακήρυξης.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς ως άνω αναφερόμενα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
2.4.4.1 Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
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.
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, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και
συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του σχετικού Παραρτήματος, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.4.2 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ ανά μονάδα (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.
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 σύμβασης.
2.4.4.3 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνον οικονομική προσφορά ανά ομάδα.
2.4.4.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
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2.4.4.5 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.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι)
μηνών από την επομένη 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 την 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 την 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, εφόσον τους ζητηθεί πριν από 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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
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 της παρούσας διακήρυξης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση.
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 το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
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ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ανά ομάδα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας
(περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών), 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 …..η ………….. 2020, ημέρα …….. και ώρα 10:30' (3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών).
•Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, 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.
Ειδικότερα:
α) Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών καταχωρίζει όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην
αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
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συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα
πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της
παρούσας. Συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των
προσφερόντων, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν με την 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. 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 προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με δική της επιμέλεια στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
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 από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και 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
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παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 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, κατά τις διατάξεις του
ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς
το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των
δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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:
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή ή
β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ) 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 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις που 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 προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
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επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 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
έκπτωτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής εγκρίνονται 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 δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά , εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
1. Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016.
2. Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013.
3. Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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
ταχθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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 πράξης της Αναθέτουσας Αρχής 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 άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 πιστοποιητικών.
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 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνον μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι.
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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
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• 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, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
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 απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ .
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.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
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
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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 συνέτρεξε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 (άνευ ΦΠΑ) και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται.
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 αυτής 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.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν.
3669/2008. 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 της
αναδόχου εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, άνευ ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν 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.
4.2
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες 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 δικαίου, 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. 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.
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.
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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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019, και κατόπιν γνωμοδότησης
της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση (άρθρο 133 του ν. 4412/2016) 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.
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) Μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 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 του Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα που αφορούν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας
σύμβασης.
5.2 Κήρυξη έκπτωτης της Αναδόχου εταιρείας - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικώς
έκπτωτος από τη σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν να απόλλυται, σε
περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσης προς τις έγγραφες
εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση και τις κείμενες
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διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων
των τυχόν παρατάσεων.
5.2.1.1 Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στον ανάδοχο όχληση, στην οποία περιγράφονται οι
ενέργειες στις οποίες ο τελευταίος οφείλει να προβεί, ενώ παραλλήλως τάσσεται προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, χωρίς να έχει συμμορφωθεί ο ανάδοχος, αυτός κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
5.2.1.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, μετά από πρόσκλησή του για παροχή
εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί εις
βάρος του, σύμφωνα με το άρθρο 74 ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά από την λήξη της οριζόμενης
στο άρθρο 2 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της τυχόν χορηγηθείσας
παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης .
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
(άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019)
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), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
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γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4
Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή αυτής, η τυχόν λήψη μέτρων λόγω μη τήρησης των
συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αρμόδια υπηρεσία δύναται, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων,
στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και για τρεις
μήνες.
6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς
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να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά την λήξη της διάρκειας
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το
άρθρο 5.2. της παρούσας.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Αν η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών κρίνει ότι
οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους αυτής και γνωμοδοτεί εάν οι εν λόγω παρεκκλίσεις επηρεάζουν την σύμφωνη με την μελέτη και
τους σχετικούς όρους διακήρυξης πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των υπηρεσιών και συνεπώς, εάν
αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των
υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή
Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
6.3.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή στον ανάδοχο
του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα
με το άρθρο219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν. 4605.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως
ισχύει.
6.4 Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών - Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι προθεσμίες
αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 220 του ν. 4412/2016.
6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
Αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται.
6.6 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
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6.7 Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί οποιαδήποτε
υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το
δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση στους καλούμενους με την παρούσα να συμμετάσχουν.
6.8 Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.Το συμφωνητικό.
2.Η παρούσα διακήρυξη.
3.Η υπ' αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
4.Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
7. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής
έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά
αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Όσον αφορά στην διενέργεια και εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης απαιτούνται τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας
Σμύρνης και στις παραγράφους 2.2.4
Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας, 2.2.5 Κριτήρια επιλογής – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
2.2.6 Κριτήρια Επιλογής – Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης και 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παρούσας διακήρυξης.
Συνοπτική περιγραφή:
Α' Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης οι τουαλέτες που βρίσκονται στο ημιυπόγειο δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Π. Δ.
99/2017.
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Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην
κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του Παιδικού Σταθμού δεν πληρούν
καθ’ ύψος τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.
Με την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη προβλέπεται:
α.α
.

1
2
3

4
5

6

7
8
9
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ

Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
Α. Ανακαίνιση Τουαλέτας
Καθαιρέσεις αποξηλώσεις
τεμ.
1,00 592,00
εξοπλισμού τουαλέτας
Ανακατασκευή υδραυλικού και
τεμ.
1,00 940,00
αποχετευτικού δικτύου
Επιστρώσεις δαπέδων με
τσιμεντοκονίαμα σε πάχους 2,0
m2
15,00
20,00
cm~
Τοποθέτηση χωρισμάτων τύπου
σάντουιτς από άνθυγρη
m2
8,00
70,00
γυψοσανίδα
Τοποθέτηση χωρισμάτων από
m2
2,50 120,00
τούβλα ύψους έως 1,30 m
Επιχρίσματα από
τσιμεντομαρμαροκονίαμα
(αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm,
στην υπάρχουσα τοιχοποιία σε
m2
5,00
16,00
σημεία που θα έχουν ήδη
αφαιρεθεί σε προηγούμενη φάση
εργασιών.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
m2
50,00
35,00
πορσελάνης
Επενδύσεις δαπέδων με
m2
15,00
35,00
κεραμικά πλακίδια
Προμήθεια κα τοποθέτηση ειδών
τεμ.
1,00 600,00
υγιεινής τουαλέτας νηπιαγωγών
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών
υγιεινής τουαλέτας κατάλληλων
τεμ.
1,00 4.050,00
για παιδιά προσχολικής ηλικίας

προς μεταφορά
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592,00
940,00
300,00

560,00
300,00

80,00

1.750,00
525,00
600,00
4.050,00

9.697,00
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α.α
.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

από μεταφορά
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

Προμήθεια και τοποθέτηση
φωτιστικών
Χρωματισμός ελεύθερων
επιφανειών
Αντικατάσταση καζανακίου
τύπου νταλ (φλουσόμετρο)
Β. Συμπλήρωση κiκγκλιδωμάτων
Συμπλήρωση κυγκλιδωμάτων έως
το ύψος 1,50 m
Γ Υαλοστάσια
Αντικατάσταση υαλοστασίων με
θερμομονωτικά τζάμια με
μεμβράνη ασφαλείας και σίτα
Προμήθεια και τοποθέτηση
κινητής σίτας αερισμού από
γαλβανισμένο σύρμα λεπτού
βρόχου
Προμήθεια και τοποθέτηση
μεμβράνης ασφαλείας σε
παράθυρα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
μονόφυλλης ανοιγόμενη
αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη
και συρόμενης σίτας αερισμού
τύπου φυσαρμόνικα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη
Δ Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
Προμήθεια και τοποθέτηση
λιποσυλλέκτη
Προμήθεια και τοποθέτηση
ποδοκίνητης θερμομικτικής
βαλβίδας

ΣΥΝΟΛΟ
9.697,00

τεμ.

1,00

446,00

446,00

τεμ.

31,00

14,00

434,00

τεμ.

6,00

70,00

420,00

m

48,00

14,00

672,00

m2

122,00

500,00

61.000,00

m2

8,00

70,00

560,00

m2

14,00

50,00

700,00

τεμ.

1,00

1.502,13

1.502,13

τεμ.

2,00

2.385,00

4.770,00

m2

1,00

300,00

300,00

m2

1,00

140,00

140,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Α 1ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

80.641,13 €
19.353,87 €
99.995,00€
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Η δαπάνη ανέρχεται στις 99.995,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0001 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Β' Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Η κουζίνα δεν πληρεί τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.
Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και
συμπλήρωση. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.
Με την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη προβλέπεται:

α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
από μεταφορά
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
80.641,13

Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
Αντικατάσταση Παραθύρων με
1
θερμομονωτικά τζάμια και
μεμβράνη και σίτα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
μονόφυλλης ανοιγόμενη
2
ασφαλείας αλουμινίου με
σταθερό φεγγίτη συρόμενης σίτας
αερισμού τύπου φυσαρμόνικα
Β Ανακαίνιση κουζίνας
Αντικατάσταση ντουλαπιών
3
κουζίνας
Επίστρωση επιδαπέδιων
4
πλακιδίων
Αντικατάσταση επίτοιχων
5
πλακιδίων
Τοποθέτηση χωρισμάτων από
6
άνθυγρη γυψοσανίδα
Κατασκευή ηλεκτρολογικού
7
δικτύου
Μετατόπιση υδραυλικού και
8
αποχετυτικού δικτύου

m2

20,00

500,00

10.000,00

τεμ.

2,00

1.600,00

3.200,00

τεμ.

1,00

6.500,00

6.500,00

m2

17,00

70,00

1.190,00

m2

20,00

90,00

1.800,00

m2

5,00

70,00

350,00

τεμ.

1,00

1.556,00

1.556,00

τεμ.

1,00

1.950,00

1.950,00
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9
10
11
12

Χρωματισμός ελεύθερων
επιφανειών
Προμήθεια και τοποθέτηση
επαγγελματικού πλυντηρίου
πιάτων
Προμήθεια και τοποθέτηση
λιποσυλλέκτη
Προμήθεια και τοποθέτηση
ποδοκίνητης θερμομικτικής
βαλβίδας

Γ. Τέντα σκίασης
13 Αντικατάσταση τέντας σκίασης
Δ Επιπλα
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τραπέζιού με σκελετό
14
από χρώμιο ανοιγόμενο, με
διαστάσεις 65x80+52
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καθίσματος με
15
σκελετό χρωμίου και επένδυση με
δερματίνη
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καθίσματος
16
πτυσσόμενου με επένδυση
μαύρης δερματίνης

m2

46,00

14,00

τεμ.

1,00

1.620,00

τεμ.

1,00

300,00

300,00

τεμ.

1,00

140,00

140,00

τεμ.

2,00

600,00

1.200,00

τεμ.

1,00

180,00

180,00

τεμ.

4,00

120,00

480,00

τεμ.

4,00

30,00

120,00

προς μεταφορά

α.α.

17

18

19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ντουλαπιού κλειστού
λευκού 0,70x0,80x1,05 m
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση συρταριέρας λευκής
με διαστάσεις 0,41x0,35x1,08
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καλόγερου ρούχων
με ομπρελοθήκη

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

644,00
1.620,00

111.871,13

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
από μεταφορά
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
111.871,13

τεμ.

4,00

30,00

120,00

τεμ.

1,00

85,00

85,00

τεμ.

1,00

28,00

28,00
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τρίφυλλης ντουλάπας
μεταλλικής άσπρη γαλβανιζέ με
διαστάσεις 1,15Χ0,45Χ1,91
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση δίφυλλης ντουλάπας
μεταλλικής λευκη γαλβανιζέ με
διαστάσεις 0,90x0,45x1,91
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τραπεζαιού
επισκέπτη με διαστάσεις
60x60x45
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καρέκλας επισκέπτη
με μεταλλικό σκελετό και
μπράτσο με ύφασμα μαύρο
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καρέκλας επισκέπτη
με σκελετό από χρώμιο με
ύφασμα μαύρο
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση πολυθρόνας
γραφείου κυλιόμενη
περιστρεφόμενη
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιχνιδόκουτας με
κάθισμα
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιδικών
καρεκλακίων
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση επιτοίχιας
μεταλλικής ραφιέρας κάθετης
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κατασκευής super
market
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κατασκευής
μανάβικο
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κατασκευής ξύλινα
καφάσια με φρούτα

τεμ.

2,00

200,00

400,00

τεμ.

1,00

120,58

120,58

τεμ.

1,00

55,00

55,00

τεμ.

2,00

65,00

130,00

τεμ.

2,00

40,00

80,00

τεμ.

1,00

118,00

118,00

τεμ.

2,00

54,00

108,00

τεμ.

50,00

55,00

2.750,00

τεμ.

1,00

64,00

64,00

τεμ.

1,00

355,00

355,00

τεμ.

1,00

250,00

250,00

τεμ.

4,00

27,00

108,00

προς μεταφορά
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α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ

από μεταφορά

32

33

34

35

36

37

38

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κατασκευής πάγκος
μαραγκού
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση επιτοίχιου πίνακας
προγραφής
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση συρταριέρας 30
θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση συρταριέρας για
χαρτόνια με ροδάκια χρωματιστή
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ραφιέρας με
ντουλάπι
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση χαλακιών 4
αγαπημένα παιχνίδια
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καναπέ γίγα
ανοιγόμενου από ανθεκτική
δερματίνη

ΣΥΝΟΛΟ
116.642,71

τεμ.

1,00

100,00

100,00

τεμ.

1,00

40,00

40,00

τεμ.

1,00

1.140,00

τεμ.

1,00

606,00

606,00

τεμ.

1,00

440,00

440,00

τεμ.

1,00

195,00

195,00

τεμ.

8,00

225,00

1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Β 2ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.140,00

40.322,58 €
9.677,42 €
50.000,00 €

προς μεταφορά

120.963,71

Η δαπάνη ανέρχεται στις 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0002 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
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Γ' Παιδικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και
συμπλήρωση
Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην
κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Με την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη προβλέπεται:

α.α.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
120.963,71

Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
Αντικατάσταση
υαλοστασίων με
1
θερμομονωτικά τζάμια και
μεμβράνη και σίτα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
δίφυλλης με σταθερή
2
κατασκευή με δίφυλλα
επάλληλα υαλοστάσια
Προμήθεια και τοποθέτηση
3
μεμβράνης ασφαλείας σε
παράθυρα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
μονόφυλλης ανοιγόμενη
αλουμινίου με σταθερό
4
φεγγίτη και συρόμενης
σίτας αερισμού τύπου
φυσαρμόνικα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
5
ανοιγόμενη αλουμινίου
δίφυλλη
Β Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
Προμήθεια και τοποθέτηση
6
λιποσυλλέκτη
Προμήθεια και τοποθέτηση
7
ποδοκίνητης θερμομικτικής
βαλβίδας

m2

43,00

500,00

21.500,00

τεμ.

1,00

2.500,00

2.500,00

m2

13,00

50,00

τεμ.

1,00

1.300,00

1.300,00

τεμ.

2,00

3.435,00

6.870,00

m2

1,00

300,00

300,00

m2

1,00

140,00

140,00
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Γ Επιπλα
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
8
βιβλιοθήκης με ντουλάπια
και ράφια 124×40×180 εκ
Προμήθεια συναρμολόγηση
9
και τοποθέτηση τραπεζιών
οβάλ παιδικών
Προμήθεια συναρμολόγηση
10
και τοποθέτηση
συρταριέρας εργασιών
Προμήθεια συναρμολόγηση
11
και τοποθέτηση
ντουλαπιούραφιέρα
Προμήθεια συναρμολόγηση
12
και τοποθέτηση ντουλάπας
κλειστής
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση παιδικής
13
ξύλινης γωνιάς κουζίνας
(μικροκούζινο)
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
14
παιχνιδοθήκης με 6 μεγάλα
πλαστικά κουτιά

τεμ.

2,00

469,00

938,00

τεμ.

4,00

155,00

620,00

τεμ.

1,00

740,00

740,00

τεμ.

2,00

400,00

800,00

τεμ.

1,00

280,00

280,00

τεμ.

2,00

285,00

570,00

τεμ.

3,00

305,00

915,00

προς μεταφορά

α.α.

15

16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
βιβλιοθήκης με ντουλάπια
και ράφια με ρυθμιζόμενο
ύψος 260Χ35Χ2,10 εκ
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση μαξιλάρας
δαπέδου

159.086,71

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
159.086,71

τεμ.

1,00

700,00

700,00

τεμ.

10,00

100,00

1.000,00
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση μαξιλάρας
δαπέδου φαρμακείο
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
καλόγερου ρούχων με
ομπρελοθήκη
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση καναπέ
γίγα ανοιγόμενος
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση τραπεζιού
από μελαμίνη
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
καρεκλακίου παιδικού
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
παπουτσοθήκης 10 θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
βιβλιοθήκης - αναλόγιο
δαπέδου
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση κρεμάστρας
τοίχου με τρεις προεκτάσεις
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση κυψέλης 18
θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση κυψέλης 25
θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
βιβλιοθήκης ημίκλειστης
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση καθρέπτη
ασφαλείας
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση
κουκλοθέατρου
επιτραπέζιου
Διαστάσεις 84Χ29Χ60εκ.
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση πάγκου
κατασκευών (μαραγκού) με
σετ εργαλείων

τεμ.

1,00

96,00

96,00

τεμ.

3,00

50,00

150,00

τεμ.

12,00

225,00

2.700,00

τεμ.

1,00

100,00

100,00

τεμ.

70,00

55,00

3.850,00

τεμ.

4,00

120,00

480,00

τεμ.

3,00

190,00

570,00

τεμ.

4,00

47,00

188,00

τεμ.

1,00

400,31

400,31

τεμ.

1,00

500,00

500,00

τεμ.

3,00

302,50

907,50

τεμ.

4,00

180,00

720,00

τεμ.

2,00

83,00

166,00

τεμ.

3,00

150,00

450,00
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προς μεταφορά

α.α.

31

32

33

34

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση γωνιάς
μουσικής με σετ μουσικών
οργάνων
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση γωνιά
μανάβικου με καφάσια
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση καρέκλας
κουζίνας
Προμήθεια συναρμολόγηση
και τοποθέτηση Καβαλέτο
ζωγραφικής διπλής όψης

172.064,52

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
172.064,52

τεμ.

3,00

220,00

660,00

τεμ.

2,00

287,00

574,00

τεμ.

6,00

71,00

426,00

τεμ.

3,00

155,00

465,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Γ 3ος
Παιδικός Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

53.225,81 €
12.774,19 €
66.000,00 €

προς μεταφορά

174.189,52

Η δαπάνη ανέρχεται στις 66.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0003 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Ε' Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
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χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Ο υπερυψωμένος αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα
υδατοστεγανότητας με συνέπεια ο χώρος του Ισογείου να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους
τοίχους.
Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του Παιδικού Σταθμού δεν πληρούν τις
προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017 καθώς το διάκενο ανάμεσα στο κυγκλίδωμα και την βάση είναι πιο
μεγάλο από το επιτρεπόμενο.
Με την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη προβλέπεται:

α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
174.189,52

Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
Α Μόνωση αύλειου χώρου
1
Εξυγίανση αύλειου χώρου
2
Μόνωση δαπέδου αύλειου χώρου
Κατασκευή ζαρτινιέρας από
3
σκυρόδεμα
Β Συμπλήρωση κiκγκλιδωμάτων
4
Συμπλήρωση κυγκλιδωμάτων
Γ Υαλοστάσια
Αντικατάσταση υαλοστασίων με
5
θερμομονωτικά τζάμια με
μεμβράνη ασφαλείας και σίτα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
μονόφυλλης ανοιγόμενη
6
αλουμινίου με σταθερό φεγγίτη
και συρόμενης σίτας αερισμού
τύπου φυσαρμόνικα
Aντικατάσταση κατασκευής από
αλουμινιο αποτελούμενο από
7
σταθερά και συρρόμενα τμήματα
διαστάσεων 7,00 x 2,46 m
Aντικατάσταση κατασκευής από
αλουμινιο αποτελούμενο από
8
σταθερό τμήμα και επάλληλα
παράθυρα συνολικών
διαστάσεων 2,30 x 2,46 m

m2
m2

84,00
84,00

20,00
66,00

1.680,00
5.544,00

m

11,00

104,00

1.144,00

m

50,00

17,00

850,00

m2

101,00

500,00

50.500,00

τεμ.

6,00

1.000,00

6.000,00

τεμ.

1,00

4.100,00

4.100,00

τεμ.

1,00

1.493,93

1.493,93
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9

10

11

12

Κατασκευή από αλουμινιο
αποτελούμενο από σταθερά
τμήματα χωρίς υαλοστάσια
Προμήθεια και τοποθέτηση θύρας
με σίτα αερισμού τύπου
φυσαρμόνικα
Προμήθεια και τοποθέτηση
κινητής σίτες αερισμού από
γαλβανισμένο σύρμα λεπτού
βρόχου
Προμήθεια και τοποθέτηση
μεμβράνης ασφαλείας σε
παράθυρα και υαλόθυρες

τεμ.

2,00

300,00

600,00

τεμ.

3,00

150,00

450,00

m2

16,00

70,00

1.120,00

m2

22,00

80,00

1.760,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Δ 5ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

75.241,93 €
18.058,06 €
93.300,00 €

προς μεταφορά

249.431,45

Η δαπάνη ανέρχεται στις 93.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0004 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
Στ' Βρεφικός Σταθμός
Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το
προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί
χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες.
Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.
Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυχρονισμό και
συμπλήρωση.
Ο αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα υδατοστεγανότητας με
συνέπεια ο υποκείμενος όροφος να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους τοίχους. Απαιτείται η
τοποθέτηση plexi glass στα ανοίγματα των τοιχίων για να μην σκαρφαλώνουν τα παιδιά. Επίσης
απαιτείται η τοποθέτηση στρώματος ασφαλείας σε κολώνες στήριξης. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό
χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.
Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην
κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Με την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη προβλέπεται:
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α.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
249.431,45

Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός
Α Υαλοστάσια
Αντικατάσταση υαλοστασίων με
1
θερμομονωτικά τζάμια και
μεμβράνη και σίτα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
2
δίφυλλης συρρόμενης
(μπαλκονόπορτα)
Τοποθέτηση μεμβράνης
3
ασφαλείας σε παράθυρα
Αντικατάσταση υαλόθυρας
4
ανοιγόμενη αλουμινίου δίφυλλη
Αντικατάσταση υαλόθυρας
5
ανοιγόμενη αλουμινίου μονόφιλη
Β Μόνωση - επένδυση αύλειου χώρου
6
Μόνωση αύλειου χώρου
Προμήθεια και τοποθέτηση
7
plexiglass
Προμήθεια και τοποθέτηση
8
στρώματος ασφαλείας σε
κολώνες στήριξης τέντας
Προμήθεια και τοποθέτηση
9
στρώματος ασφαλείας σε τοίχο
10 Αντικατάσταση τέντας
Γ Υδραυλικές συσκευές κουζίνας
Προμήθεια και τοποθέτηση
11
λιποσυλλέκτη
Προμήθεια και τοποθέτηση
12 ποδοκίνητης θερμομικτικής
βαλβίδας
Δ Επιπλα
Προμήθεια συναρμολόγηση και
13
τοποθέτηση καρέκλας βρεφών

m2

20,00

500,00

10.000,00

τεμ.

2,00

2.500,00

5.000,00

m2

13,00

50,00

τεμ.

1,00

3.500,00

3.500,00

τεμ.

1,00

1.700,00

1.700,00

m2

125,00

53,00

6.625,00

m2

13,00

220,00

2.860,00

τεμ.

14,00

210,00

2.940,00

m2

8,00

222,00

1.776,00

τεμ.

1,00

253,10

253,10

m2

1,00

300,00

300,00

m2

1,00

140,00

140,00

τεμ.

40,00

55,00

2.200,00
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14

15

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τραπεζιού
ορθογώνιου κυματιστό
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τραπεζιού κυκλικού
κυματιστό

τεμ.

3,00

129,00

387,00

τεμ.

6,00

129,00

774,00

προς μεταφορά

α.α.

16
17
18

19

20

21

22

23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κυψέλης 15 θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κυψέλης 25 θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παπουτσοθήκης
πανό 9 θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση συρταριέρας 15
θέσεων
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ερμάριου με
ντουλάπια και ράφια Διαστάσεις
(79Χ40Χ81)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ερμάριου με
ντουλάπια και ράφια ερμάριου με
συρτάρια και ράφια Διαστάσεις
(79Χ40Χ81)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ερμάριου με
ντουλάπια και ράφια ερμάριου με
συρτάρια και ράφια ερμάριου με
ράφια (κύβος) Διαστάσεις
(79Χ40Χ81)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 3

288.536,55

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
288.536,55

τεμ.

1,00

362,00

362,00

τεμ.

1,00

514,00

514,00

τεμ.

2,00

46,00

92,00

τεμ.

3,00

525,00

1.575,00

τεμ.

3,00

249,00

747,00

τεμ.

2,00

225,00

450,00

τεμ.

2,00

225,00

450,00

τεμ.

3,00

310,00

930,00

[150]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

μεσαία και 3 jumbo κουτιά
Διαστάσεις (104Χ47Χ67)

24

25

26

27

28

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 6
στενά κουτιά (36Χ47Χ67)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιχνιδοθήκης με 4
jumbo κουτιά (70Χ47Χ77)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιχνιδόκουτου
τύπου Toy Tidy με καπάκι και
ρόδες από πλαστικό Διαστάσεις
(31Χ43Χ30)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση συρταριέρας για
χαρτόνια με ροδάκια χρωματιστή
Διαστάσεις (111Χ70Χ82)
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση πίνακα ανάρτησης
εργασιών
Διαστάσεις 120Χ100εκ

τεμ.

2,00

174,00

348,00

τεμ.

2,00

269,00

538,00

τεμ.

6,00

23,00

138,00

τεμ.

1,00

549,00

549,00

τεμ.

2,00

150,00

300,00

προς μεταφορά

α.α.

29

30

31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση πίνακα ανάρτησης
εργασιών
Διαστάσεις 140Χ120 εκ
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση πίνακα εργασιών
τετράγωνο
Διαστάσεις 80Χ80
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση πίνακα εργασιών
τρίγωνο
Διαστάσεις 80Χ70

295.529,55

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ
από μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ
295.529,55

τεμ.

1,00

168,00

168,00

τεμ.

2,00

61,00

122,00

τεμ.

2,00

56,00

112,00
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Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κυψέλης με 6
32
ντουλαπάκια
Διαστάσεις: 80Χ38Χ110εκ
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση παιδικής ξύλινης
33
γωνιάς κουζίνας (Μικροκούζινο)
Διαστάσεις: 68Χ36Χ100εκ.
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση βιβλιοθήκης
34
αναλόγιο δαπέδου
Διαστάσεις: 104Χ38Χ101εκ
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση κουκλοθέατρου
35
επιτραπέζιου
Διαστάσεις 84Χ29Χ60εκ.
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση ξύλινων ραφιών για
36
να τοποθετηθούν σε ντουλάπια
Διαστάσεις 100εκ.Χ40
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση καλόγερου ρούχων
37
με ομπρελοθήκη 170 εκατοστά
ύψος
Ε Κινητός εξοπλισμός κουζίνας
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τρολεϋ μεταφοράς
38
πιάτων
Διαστάσεις 103Χ50Χ98Υcm
Προμήθεια συναρμολόγηση και
τοποθέτηση τραπεζιού κουζίνας
39
ανοιγόμενο
Διαστάσεις: (70Χ110+30)

τεμ.

1,00

340,00

340,00

τεμ.

2,00

300,00

600,00

τεμ.

1,00

339,00

339,00

τεμ.

1,00

83,00

83,00

τεμ.

3,00

25,00

75,00

τεμ.

1,00

70,00

70,00

τεμ.

1,00

130,00

130,00

τεμ.

1,00

250,00

250,00

ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Ε 6ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

48.387,10 €
11.612,90 €
60.000,00 €

Η δαπάνη ανέρχεται στις 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
69.6261.0005 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
οικονομικού έτους 2020.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
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Το παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των
οποίων θα εκτελεστεί η γενική «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» έτους 2020 σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών
τευχών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες κατατάσσονται στον Κωδικό 98342000-2 του Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) και συμφωνείται ότι θα παρασχεθούν βάσει της μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε συνδυασμό με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Το
συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά που θα υποβάλει η ανάδοχος εταιρεία στη
διαγωνιστική διαδικασία.
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας
Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει, την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης,
τους όρους διακήρυξης, την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
Άρθρο 3 - Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΠΔΕ - ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500005)] για ποσό 250.000,00€ και το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» για ποσό 119.295,00€ από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 69.6261.0001, 69.6261.0002, 69.6261.0003, 69.6261.0004
και 69.6261.0005 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2020.
Άρθρο 4 – Διάρκεια
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43
παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019).
Άρθρο 5 – Στοιχεία διαδικασίας

[153]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής – χαμηλότερη
τιμή (αποκλειστικά βάσει ποσοστού έκπτωσης) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες επιθυμούν και
πάντα για το σύνολο των εργασιών, ειδών και τεμαχίων της κάθε ομάδας, όπως αυτά περιγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου εταιρείας
Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται ότι:
1. Θα εκτελέσει την Υπηρεσία που θα αναλάβει στο ακέραιο και θα παραδώσει τους χώρους σε πλήρη
λειτουργία.
3. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130
ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οιασδήποτε
παράβασης ή πρόκλησης ζημίας σε τρίτους, η ανάδοχος εταιρεία έχει αποκλειστικώς την ευθύνη προς
αποκατάσταση της ζημίας.
4. Θα επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαγγελματική συνέπεια και δέουσα
επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και πάντως, δεν θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο αθέμιτο,
παράνομο ή καταχρηστικό.
5. Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λύση ή με
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της, και δεν θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτον
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
6. Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρεούται
δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
7. Η ανάδοχος εταιρεία σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης
ή της προσφοράς, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή/και
αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί εξ οιασδήποτε αιτίας, και πάντως μέχρι την αξία της σύμβασης.
8. Σε όσες εργασίες απαιτείται η απομάκρυνση υλικών, αυτή θα πρέπει να γίνετε σε ειδικούς χώρους
ανακύκλωσης και ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως π.χ. βεβαίωση
ότι ανακύκλωσε τα υλικά.
Άρθρο 7 - Υπεργολαβία
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.
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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. 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.
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 2.2.7.2 της
διακήρυξης, 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.
Άρθρο 8 - Υποβολή προσφορών
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
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.
4412/2016, ιδίως τα άρθρα 36 και 37 του ιδίου νόμου και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 56902/215.
Άρθρο 9 - Προδικαστικές Προσφυγές, Προσωρινή Δικαστική Προστασία
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 πράξης της αναθέτουσας αρχής 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.
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 πιστοποιητικών.
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 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνον μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
• 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, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου
9 του π.δ. 39/2017.
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 απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ .
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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.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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 διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 10 - Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι:
α) Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
γ) Διακήρυξη.
δ) Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
ε) Απόφαση κατακύρωσης από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης
και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11 – Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής.
1.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Ομάδα
Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός

Ποσό χωρίς ΦΠΑ
80.641,13 €
40.322,58 €
53.225,81 €
75.241,93 €
48.387,10 €

όπως ορίζεται στην περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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Αν ο συμμετέχων συμμετέχει σε παραπάνω από μία ομάδα τότε ή θα καταθέσει ξεχωριστές εγγυητικές
για κάθε ομάδα ή θα καταθέσει εγγυητική συμμετοχής στο σύνολο των ομάδων που θα συμμετέχει.
Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ο χρηματικός καταμερισμός ανά ομάδα είτε στο σώμα
της εγγυητικής είτε σε ξεχωριστό πίνακα που θα υπογραφτεί από τον συμμετέχοντα.
1.2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
από την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από την λήξη, την
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
1.3 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στην ανάδοχο εταιρεία με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
1.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
2.1 Για την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία, στην οποία θα γίνει η κατακύρωση της
υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της
οποίας είναι 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν.
4412/2016.
2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά
της αναδόχου εταιρείας ή απαιτεί η υπηρεσία μέχρι την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης.
2.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η
ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν από 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. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας και πάντως θα καλύπτει διάστημα δύο (2) μηνών μετά την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
2.4 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες.
2.5 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 παρ. 3 και 4.
Άρθρο 12 - Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος 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 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωμοδότησης
της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.
Άρθρο 13 - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης της αναδόχου εταιρείας προς τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή αυτής, η τυχόν λήψη μέτρων λόγω μη τήρησης των
συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
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Άρθρο 14 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. δ ν. 4412/2016. Αν η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών
κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους αυτής και γνωμοδοτεί αν οι εν λόγω παρεκκλίσεις επηρεάζουν τη σύμφωνη με την
μελέτη και τους σχετικούς όρους Διακήρυξης πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των υπηρεσιών και
συνεπώς, αν αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των
υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής
Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
3. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Ανάδοχο εταιρεία. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση από το
αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή στην Ανάδοχο
εταιρεία του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι σύμφωνα με το
άρθρο 219 παρ. 6 ν. 4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Άρθρο 15 - Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών/Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι προθεσμίες
αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 220 ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 16 - Κήρυξη έκπτωτης της αναδόχου εταιρείας/Κυρώσεις
1. Η ανάδοχος εταιρεία, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικώς έκπτωτη από την σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν να
απόλλυται, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσης προς
τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση και τις
κείμενες διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων κατά τα ανωτέρω.
1.1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στην Ανάδοχο εταιρεία όχληση, στην οποία
περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες η τελευταία οφείλει να προβεί, ενώ παραλλήλως τάσσεται
προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ταχθείσα
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει συμμορφωθεί η ανάδοχος εταιρεία, αυτή κηρύσσεται
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αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης.
1.2. Σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία κηρυχθεί έκπτωτη, μετά από πρόσκλησή της για παροχή
εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί εις
βάρος της, σύμφωνα με το άρθρο 74 ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μετά την λήξη της
οριζόμενης στο άρθρο 4 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της τυχόν
χορηγηθείσας παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43 του ν. 4605/2019).
Άρθρο 17 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της,
σύμφωνα με το άρθρο 133 ν. 4412/2016, εφόσον:
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43 του ν. 4605/2019), η οποία θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Η ανάδοχος εταιρεία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνεπώς, έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας.
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρεία, εξαιτίας 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.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 ν. 3863/2010 ως ισχύει.
Άρθρο 18 – Ατυχήματα/ Ζημίες/ Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή με αποζημίωση για ζημιές ή
ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας και τα μεταφορικά μέσα που
αυτή χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων, ενώ η ανάδοχος εταιρεία είναι
η εξ ολοκλήρου υπεύθυνη αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 19 – Αμοιβή/ Κρατήσεις/ Τρόπος πληρωμής
1. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την παροχή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα εξειδικεύεται
στην οικονομική προσφορά αυτής.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει τμηματικά με το πέρας εκάστου σταδίου εκτέλεσης
των συμφωνούμενων υπηρεσιών, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των
υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε εκάστη προγραμματισμένη υπηρεσία.
3. Η τμηματική εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
δικαιολογητικών, όπως αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 ν.
4412/2016, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

[160]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

4. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρεία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η
σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη δόση του συμβατικού τιμήματος.
6. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
Άρθρο 20 - Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 2 παρ.
1 διάρκειας.
Άρθρο 21 - Επίλυση Διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η ανάθεση και η εκτέλεση των συμφωνούμενων υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης «Δαπάνες
διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ», τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η
Αναθέτουσα Αρχή και η ανάδοχος εταιρεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
3. Η ανάδοχος εταιρεία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος της κυρώσεις να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 ν. 4412/2016.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και της αναδόχου εταιρείας, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 22 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής
έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται
και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας
δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών".
Άρθρο 23 – Λοιπά
1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο τμήμα αυτής δεν θίγεται.
2. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
(2) Η διακήρυξη.
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(3) Η τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.
(4) Η Απόφαση κατακύρωσης που θα λάβει το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Από τις 02.05.2019, οι Αναθέτουσες Αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint https://espdint.eprocurement.gov.gr που προσφέρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Ως εκ
τούτου η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
https://www.promitheus.gov.gr . Το περιεχόμενο του αρχείου, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για
την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ
τη σχετική απάντηση τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 05/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΠΟΣΟ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
%
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Ομάδα Α 1ος Παιδικός Σταθμός
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ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Α
1ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

80.641,13 €
19.353,87 €
99.995,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ομάδα Β 2ος Παιδικός Σταθμός
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ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Β
2ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

40.322,58 €
9.677,42 €
50.000,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑΣ
%
ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
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Ομάδα Γ 3ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Γ
3ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

53.225,81 €
12.774,19 €
66.000,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005

[165]

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΛ9Π-ΧΒΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
%

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ομάδα Δ 5ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Δ
5ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

75.241,93 €
18.058,06 €
93.300,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο
ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

K.A.Ε.: 69.6261.0001,

69.6261.0002,

69.6261.0003,

69.6261.0004,

69.6261.0005
Cpv: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
39161000-8 «Έπιπλα παιδικού
σταθμού»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του
Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020
Κ.Α.Ε. 69.7331.0001, 69.7331.0002, 69.7331.0003, 69.7331.0004, 69.7331.0005
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ
%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ομάδα Ε 6ος Παιδικός Σταθμός
ΣΥΝΟΛΟ Ομάδα Ε
6ος Παιδικός
Σταθμός
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α.

48.387,10 €
11.612,90 €
60.000,00 €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ …… – ….Ος Παιδικός Σταθμός
Στη Νέα Σμύρνη Αττικής, σήμερα ……………………………………. μεταξύ:
Aφενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Ελευθ. Βενιζέλου 18 (Τ.Κ. 17121), με Α.Φ.Μ
997887336 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, κ. Γεώργιο Λαρίσση (εφεξής η “Αναθέτουσα Αρχή”).
Αφετέρου τ………………………………………………………..που εδρεύει στην ………………………………………...(Τ.Κ.
………………...), με Α.Φ.Μ. …………………………. της Δ.Ο.Υ. ………………………………..., και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ……. κ. ………………………………….. (εφεξής η “Ανάδοχος
εταιρεία”).
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης»
αποφάσισε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο ανάθεσης εκτέλεσης της
γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις
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προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
99/2017» (σχετ. η υπ’ αριθ. …../2020 απόφαση Δ.Σ.).
2. Ακολούθως, εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης
και καθορίστηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. Πρωτ. …./2020 διακήρυξης του διαγωνισμού (σχετ. η υπ’ αριθ.
…./2020 απόφαση Δ.Σ.).
3. …...
Άρθρο 1 – Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δαπάνη για την «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας
Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 99/2017» ΟΜΑΔΑ … – …Ος Παιδικός Σταθμός.
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από την κάτωθι ομάδα (τμήματα) και κατατάσσεται στον κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως ακολούθως:
Ομάδα

…….

ΚΑΕ

69.6261.000…

Κωδικός CPV

9834200-2

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

…ος Παιδικός
Σταθμός

Εργασία

1

Αξία μονάδας
χωρίς ΦΠΑ (€)

…………….

Φ.Π.Α 24% (€)

……………….

Συνολική Αξία
με ΦΠΑ (€)

………………………

Το συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά που υπέβαλε η Ανάδοχος εταιρεία
στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
Άρθρο 2 – Διάρκεια
1. Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και εντός τριών (3)
μηνών όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας
Σμύρνης και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
2. Η συμφωνηθείσα στην παρ. 1 διάρκεια της σύμβασης δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2 ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
μέχρι το 50% αυτής, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Ανάδοχο εταιρεία προ της λήξεως της
διάρκειάς της εφόσον συντρέχουν αντικειμενικά δικαιολογημένες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητά της. Αν λήξει η οριζόμενη στην παρ. 1 διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η τυχόν παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να
έχουν παρασχεθεί οι αντίστοιχες υπηρεσίες είτε ως σύνολο είτε τμήμα αυτών, η Ανάδοχος εταιρεία
κηρύσσεται έκπτωτη. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας μετά την
λήξη της οριζόμενης στην παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της παράτασης
που τυχόν χορηγήθηκε, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες υπό τους όρους και
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 218 ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 3 – Αμοιβή / Τρόπος πληρωμής
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1. Η αμοιβή της Αναδόχου εταιρείας για την παροχή των συμφωνούμενων με την παρούσα υπηρεσιών
ανέρχεται στο ποσό των …………... ευρώ (……………….€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι …………………….€), όπως
εξειδικεύεται στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με το πέρας εκάστου σταδίου εκτέλεσης των
συμφωνούμενων υπηρεσιών, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των
υπηρεσιών.
3. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών, όπως
αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, καθώς και
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Η αμοιβή της Αναδόχου εταιρείας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρεία βαρύνει, σύμφωνα με την παρ. 1.6.2. της Διακήρυξης, η δαπάνη
δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη
καταβληθησομένη δόση του συμβατικού τιμήματος.
Άρθρο 4 - Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΠΔΕ - ΣΑΕ 055
(2017ΣΕ05500005)] για ποσό ………..€ και το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» για ποσό ………….€ από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 69.6261.000.., του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ
οικονομικού έτους 2020.
Τα ανωτέρω προκύπτουν από την υπ’ αριθ. …./2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και στην οποία
επισυνάπτεται βεβαίωση της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ περί της υπάρξεως διαθέσιμου ποσού, της
συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και της δεσμεύσεως στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις Αναδόχου εταιρείας
1. Η Ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται ότι:
1.1. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 130
ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και από τους
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και αρμοδιότητάς τους.
Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή πρόκλησης ζημίας σε τρίτους η Ανάδοχος εταιρεία έχει
αποκλειστικώς την ευθύνη προς αποκατάστασή της.
1.2. Θα επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης επαγγελματική συνέπεια και
δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να
βλάψουν τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και πάντως, δεν θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο
αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό.
1.3. Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λύση ή με
οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, και δεν θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτον
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη
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έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
1.4. Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης.
2. Η Ανάδοχος εταιρεία σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ή της
διακήρυξης ή της προσφοράς, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική
ή/και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί εξ οιασδήποτε αιτίας, και πάντως μέχρι την αξία της
σύμβασης.
Άρθρο 6 - Κήρυξη έκπτωτης της Αναδόχου εταιρείας / Κυρώσεις
1. Η Ανάδοχος εταιρεία, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικώς έκπτωτη από την παρούσα σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν να απόλλυται, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη
συμμόρφωσης προς τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν από
τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας της
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων κατά τα ανωτέρω.
1.1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στην Ανάδοχο εταιρεία όχληση, στην οποία
περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες η τελευταία οφείλει να προβεί, ενώ παραλλήλως τάσσεται
προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ταχθείσα
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει συμμορφωθεί η Ανάδοχος εταιρεία, αυτή κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης.
1.2. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος εταιρεία κηρυχθεί έκπτωτη, μετά από πρόσκλησή της για παροχή
εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί εις
βάρος της, σύμφωνα με το άρθρο 74 ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας μετά την λήξη της
οριζόμενης στο άρθρο 2 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της τυχόν
χορηγηθείσας παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος της ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν. 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της συμβατικής
διάρκειας ή σε περίπτωση τμηματικών προθεσμιών για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της
αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας
(χωρίς ΦΠΑ) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
3. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από
τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συμβατικής διάρκειας και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον οι υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις
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τμηματικές προθεσμίες, παρασχεθούν εντός της συμβατικής διάρκειας και τις τυχόν εγκεκριμένες
παρατάσεις της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
4. Το ποσό των επιβαλλόμενων ποινικών ρητρών συμψηφίζεται με την αμοιβή της Αναδόχου εταιρείας.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει την
Ανάδοχο εταιρεία έκπτωτη.
Άρθρο 7 - Υπεργολαβία
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.
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. 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.
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.
Άρθρο 8 - Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 9 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της,
σύμφωνα με το άρθρο 133 ν. 4412/2016, εφόσον:
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 ν.
4412/2016, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Η Ανάδοχος εταιρεία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. της διακήρυξης και, συνεπώς έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της παρούσας.
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γ) Η παρούσα σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο εταιρεία, εξαιτίας 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.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 ν. 3863/2010 ως ισχύει.
Άρθρο 10 - Επίλυση Διαφορών / Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η ανάθεση και η εκτέλεση των συμφωνούμενων με την παρούσα υπηρεσιών διέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης «Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας
Σμύρνης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 99/2017», τη διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής,
η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος εταιρεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
3. Η Ανάδοχος εταιρεία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος της κυρώσεις να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 ν. 4412/2016 (πρβ. όρο 5.3 σε συνδυασμό με όρους 5.2 και 6.4
της διακήρυξης).
Άρθρο 11 - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης της Αναδόχου εταιρείας προς τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα, η τυχόν λήψη μέτρων λόγω μη τήρησης των
συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρβ. όρο 6.1 της
Διακήρυξης).
Άρθρο 12 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των συμφωνούμενων με την παρούσα υπηρεσιών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής
παροχής υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. του
ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. δ ν. 4412/2016 (πρβ. όρο 6.3 της διακήρυξης). Αν η επιτροπή
παραλαβής παροχής υπηρεσιών κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους αυτής και γνωμοδοτεί εάν οι εν λόγω παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την σύμφωνη με την μελέτη και τους σχετικούς όρους διακήρυξης πληρότητα, ποιότητα
και αρτιότητα των υπηρεσιών και συνεπώς, εάν αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των
υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
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παραλαβής παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή στην Ανάδοχο
εταιρεία του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 6 του ν. 4412/2016. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 13 - Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών / Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι προθεσμίες
αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 220 ν. 4412/2016 (πρβ. όρο 6.4 της διακήρυξης).
Άρθρο 14 - Αναπροσαρμογή συμβατικού τιμήματος
Το συμβατικό τίμημα που συμφωνείται με την παρούσα είναι σταθερό και αμετάβλητο και δεν
υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή.
Άρθρο 15 - Ατυχήματα / Ζημίες / Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή με αποζημίωση για ζημιές ή
ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας και τα μεταφορικά μέσα που
αυτή χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων, ενώ η Ανάδοχος εταιρεία είναι
η εξ ολοκλήρου υπεύθυνη αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Άρθρο 16 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τον
Ανάδοχο για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της έχουν
ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και το
ΝΠΔΔ δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης
και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Άρθρο 17 - Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 2 παρ. 1
διάρκειας.
Άρθρο 18 – Λοιπά
1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο μέρος αυτής δεν θίγεται.
2. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν, σύμφωνα με
το άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Η υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.
(2) Η υπ’ αριθ. Πρωτ. ….../2020 διακήρυξη.
(3) Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά της Αναδόχου εταιρείας.
(4) Η υπ’ αριθ. …./2020 απόφαση κατακύρωσης που έλαβε το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το μέλος κ. Μαρία Βαμβουρέλλη ψήφισε λευκό, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα λήψης της
ανωτέρω απόφασης, σημειώνοντας όμως την μεγάλη καθυστέρηση σαν αποτέλεσμα κακών και
γραφειοκρατικών επιλογών.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 06.04.2020
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
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