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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254

Πόλη

Πάτρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

26443

Τηλέφωνο

2613-613401

Φαξ

2613-613333

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.zygoura@pde.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Α.Ζυγούρα
(επί
των
όρων
της
διακήρυξης), τηλ. 2613-613401
Μ.Σγούρου (επί τη Τεχνικής Έκθεσης),
τηλ.2610-635141

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα ο ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ):
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή www.pde.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ
001/1.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00110016)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων” της α/α 4 Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5155/23 .11.2016 του Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. και έχει λάβει
κωδικό MIS 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/ων για το υποέργο της α/α 4ης πράξης «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού
προϋπολογισμού 141.144,65 € με Φ.Π.Α – (113.826,33 € χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2

ΟΜΑΔΑ 3
ΟΜΑΔΑ 4

ΟΜΑΔΑ 5
ΟΜΑΔΑ 7

CPV
391000003
397100002
300000009
392211008
395120004,
395313109,
39554543
0-8
391610008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Π/Υ ΜΕ
ΦΠΑ

Π/Υ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΠΙΠΛΑ

32.556,20 €

26.255,00 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.078,19 €

3.288,86 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

26.302,01 €

21.211,30 €

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

2.715,31 €

2.189,77 €

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

24.386,87 €

19.666,83 €

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.239,79 €

1.806,28 €
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ΟΜΑΔΑ
12

370000008
,37532000
-6
323212001,
325220008,
351200001

ΟΜΑΔΑ
13

370000008

ΟΜΑΔΑ
14
ΟΜΑΔΑ
15

391600001
391500008

ΟΜΑΔΑ
16

370000008,
375200009

ΟΜΑΔΑ 9

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ

3.973,51 €

3.204,44 €

ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6.633,88 €

5.349,90 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

15.059,95

12.145,12 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.349,24 €

2.701,00 €

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.944,72 €

6.407,03 €

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

11.904,98
141.144,65 €

9.600,79 €
113.826,33 €

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε από τις ομάδες αλλά για το σύνολο των ειδών
συγκεκριμένης ομάδας.

της

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν σαράντα
τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (141.144,65 €) - (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: 113.826,33 €)
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες για το σύνολο
των ομάδων, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
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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. 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 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 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…»,
 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) [κατά τις διατάξεις που ισχύει]
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [κατά τις
διατάξεις που ισχύει]
 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”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
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 Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 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,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις
περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
 Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
 Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
 Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
 Την υπ΄αριθμ.281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ 3722-Β/8.10.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας , περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους
 Την υπ’ αριθ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ3Σ27Λ6-ΨΤΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020. Η απόφαση αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12-2019
απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 Την υπ’ αριθ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΤΥ7Λ6-ΛΑ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2020»
 Την από 31/8/10 προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
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Αχαΐας και της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» προϋπολογισμού»
2.929.500 ευρώ.
 Την υπ’αριθμ. 1508/20.4.2016 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β) απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αναφορικά με την Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδος 2014-2020
 Την υπ’αριθμ.πρωτ. 46419/28-4-2016 (ΑΔΑ 6ΖΟΨ4653Ο7-ΔΡΣ) απόφαση του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης αναφορικά με την «Έγκριση ένταξης/τροποποίησης στο πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕΠ 001/1 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως
περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής »
 Την υπ’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή
πιστώσεων του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
 Το υπ.αριθμ. 6653/08.06.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα «
Διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02-05-2015 απόφαση) οι τεχνικές
προδιαγραφές του υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
 Το υπ’αριθμ.πρωτ.194227/4351/13.7.17 5Ο πρακτικό/20.6.17 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό
πράξης ΟΠΣ: 5000481»
 Την υπ’ αριθμ. 371/1.11.2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6-05Ξ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από
31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
 Την υπ.αρθμ.193/24.11.2017 (ΑΔΑ ΩΓΣΡ7Λ6-Γ16) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα
με τα άρθρα 2&5 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2o υποέργο της πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481
και με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Το υπ.αριθμ.οικ.51123/888/15.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Π.Ε Αχαίας με το

οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ.αριθμ. 1152/30.1.2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Πάτρας με θέμα «Διαβίβαση της υπ’αριθμ.1/22.1.18(με αριθμ.πρωτ.1015/18-ΑΔΑ 73ΟΟ469076-ΗΡΑ)
απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία α) εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του
υποέργου του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας
Πατρών» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
β)ορισμός μελών επιτροπής αποσφράγισης –αξιολόγησης προσφορών
και επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης»
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 Το υπ’αριθμ.πρωτ.5650/15.5.2018 πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί έγκρισης τροποποίησης-συμπλήρωσης της
προγραμματικής σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερήσιαςΦροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481
 Την υπ’ αριθμ. 206/18.6.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΒΖ7Λ6-ΟΓ6) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση –
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 371/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής
με θέμα «Τροποποίηση της από 31-08-2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδανειο» για την
Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με
κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481»
 Την από 7/8/2018 (ΑΔΑ ΩΨ247Λ6-ΜΑ0) τροποποίηση-συμπλήρωση προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών ‘’Καραμανδάνειο’’.
 Την υπ.αριθμ.3818/9.10.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών δημοπράτησης του 2ου
υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας»
με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με
κωδικό ΟΠΣ 5000481, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € με Φ.Π.Α με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 Την υπ.αριθμ.2265/2018 (ΑΔΑ 7ΧΦΜ7Λ6-ΓΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων
και κατάρτισης των όρων διακήρυξης στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και την
σύσταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»
 Την υπ’αριθμ.333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων για το 2o υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής
 Την υπ’ αριθμ. 27/2019 (ΑΔΑ 9ΠΠΞ7Λ6-9Ρ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική
προσφορά) της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια
της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972) διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου της πράξης «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου
υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής».
 Την υπ’αριθμ.520/2019 (ΑΔΑ ΨΒ507Λ6-2ΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
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υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α 53972)
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ υποέργου
της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με κωδικό
ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής».
 Την υπ’αριθμ.887/2019 (ΑΔΑ ΨΕΜΘ7Λ6-ΘΕ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών αναφορικά με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 333244/15464/29.10.2018 (ΑΔΑ ΩΠ9Η7Λ6-6ΔΘ) (α/α
53972) διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια του 2oυ
υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με
τίτλο: “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με
κωδικό ΟΠΣ 5000481 , συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής» », σύμφωνα με την οποία έγινε κατακύρωση για τέσσερις ομάδες
(6,8,10,11) του διαγωνισμού από των σύνολο των δεκαέξι ομάδων.
 Την υπ.αριθμ.1584/16.4.2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας περί «Διατύπωσης θετικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών διακήρυξης και της
διαδικασίας για το υποέργο «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων» Α/Α 4 της πράξης 5000481», συνολικού προϋπολογισμού 141.144,65 ευρώ.
 Την υπ.αριθμ.602/2020 (ΑΔΑ 68ΦΞ7Λ6-Ο4Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «1) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων και κατάρτισης των όρων διακήρυξης στα πλαίσια του υποέργου “Προμήθεια
απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων” της A/A 4ης πράξης
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 ,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 141.144,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και
2)Την σύσταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7/7/2020 και ώρα 15:00 μ.μ
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί (ηλεκτρονική αποσφράγιση) 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 , την 14/7/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ

Προσοχή: Μετά την παρέλευση την καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :71804
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Δημοσίευση θα γίνει σε 3 τοπικές εφημερίδες (μία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας)
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.pde.gov.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει
διαγωνισμού τα έξοδα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

τον ανάδοχο/χους.Σε περίπτωση άγονου

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
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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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:







η προκήρυξη (περίληψη)με υπ’αριθμ.πρωτ.144453/9633/15.6.2020
η παρούσα Διακήρυξη (Α/Α 71804) με τα Παραρτήματα της ( I,II, III, IV,V, VI,VII)
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
Το σχέδιο σύμβασης (Παράρτημα VII)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 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, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη
χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 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 ή των
αιτήσεων συμμετοχής.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή 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 μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα..
Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε
από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους
φορείς.
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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 Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
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 διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τη προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, της κάθε ομάδας για την οποία
συμμετέχουν, ήτοι :

Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ
CPV
ΟΜΑΔΑ
1
39100000-3
ΟΜΑΔΑ
2
ΟΜΑΔΑ
3
ΟΜΑΔΑ
4

39710000-2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Π/Υ ΜΕ
ΦΠΑ

ΕΠΙΠΛΑ

32.556,20 €

26.255,00 €

525,10 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.078,19 €

3.288,86 €

65,78 €

26.302,01 €

21.211,30 €

424,23 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
30000000-9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π/Υ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΓΓ. ΣΥΜΜ.
2%

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

2.715,31 €

2.189,77 €

43,80 €

ΟΜΑΔΑ
5

39221100-8
395120004,
395313109,
3955454308

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

24.386,87 €

19.666,83 €

393,34 €

ΟΜΑΔΑ
7

39161000-8

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.239,79 €

1.806,28 €

36,13 €

37000000-8
,375320006
323212001,
325220008,
35120000-1

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ

3.973,51 €

3.204,44 €

64,09 €

ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6.633,88 €

5.349,90 €

107,00 €

ΟΜΑΔΑ
9

ΟΜΑΔΑ
12
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ΟΜΑΔΑ
13
ΟΜΑΔΑ
14
ΟΜΑΔΑ
15

ΟΜΑΔΑ
16

37000000-8

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

15.059,95

12.145,12 €

242,90 €

39160000-1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.349,24 €

2.701,00 €

54,02 €

39150000-8

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.944,72 €

6.407,03 €

128,14 €

370000008,
37520000-9

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

11.904,98
141.144,65 €

9.600,79 €
113.826,33 €

192,02 €

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο
ποσοστό 2%.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του, διενεργούντος του διαγωνισμού φορέα, ήτοι την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 16/8/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του ν.4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

1



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



Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου1.

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) 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. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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 τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
γ) 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 την 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. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
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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 λειτουργίας2,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.(γ) και 2.2.3.4 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
2

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ.
(για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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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.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. 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.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν ισολογισμούς (ή σε περίπτωση μη
τήρηση ισολογισμών επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων) των τριών
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων , από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού γενικού ετήσιου
κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο
ή ίσο με το 1/3
α) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της Α ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την Ά ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
β) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Β ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Β ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
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γ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Γ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Γ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
δ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Δ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Δ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
ε) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της Έ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την Έ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
στ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄ΣΤ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄ΣΤ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
ζ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Ζ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Ζ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
η) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Η ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Η ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
θ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Θ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Θ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
ι) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Ι ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Ι ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
κ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Κ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Κ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης
λ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Λ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Λ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης.
μ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Μ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Μ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης.
ν) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Ν ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Ν ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης.
ξ) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Ξ ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Ξ ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης.
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ο) της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 ως ισχύει) της ΄Ο ΟΜΑΔΑΣ, που
αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης (για οικονομικούς φορείς που θα υποβάλλουν
προσφορά μόνο για την ΄Ο ΟΜΑΔΑ της Διακήρυξης.
π) του αθροίσματος των εκτιμώμενων αξιών των συμβάσεων που αντιστοιχούν (κατά το άρθρο 6 του ν.
4412/2016 ως ισχύει) των δύο ή περισσότερων ομάδων για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν
προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα Ά της παρούσας Διακήρυξης.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλλει ισολογισμούς ή φορολογικές
δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
Επισημαίνεται ότι:
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσο αφορά
τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται
και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στην διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή τους αναγκαίους πόρους . Στην
περίπτωση αυτή η επάρκεια του προσωρινού αναδόχου ελέγχεται αθροιστικά με την επάρκεια του παρέχοντα
στήριξη.
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωση και ελέγχονται για τους συμμετέχοντες στην ένωση αθροιστικά. Σε
περίπτωση που ένα μέλος της ένωση λειτούργει κάτω από την τριετία θα υποβάλλει ισολογισμούς ή
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα IV, στο οποίο περιγράφονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και η καταλληλότητα των υπό
προμήθεια ειδών. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλογο με τις κυριότερες προμήθειες που έχουν
εκτελέσει εντός των τριών τελευταίων ετών , επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την συναρμολόγηση και
τοποθέτηση των ειδών (όπου απαιτείται) .

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
με το Παράρτημα IV, στο οποίο περιγράφονται ανά ομάδα αναλυτικά , όπου απαιτείται.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 , αν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
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και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή
για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 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 υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙI, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/25.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 23/13.2.2018 (ΑΔΑ Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, 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.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα/Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη 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, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 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.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 (καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και 2.2.3.4
περίπτωση β΄ 2 (πτώχευση, εξυγίανση, αναγκαστική διαχείριση κτλ.) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση 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.
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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί
να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού)
ή τα Ε3 της επιχείρησης , ανάλογα με το είδος αυτής, των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, από τα
οποία να προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα
κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ανά ομάδα , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.2.5
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα,
οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα εξετάζονται για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
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έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνική
προσφορά.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους ,της παραγράφου 2.2.7 με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, απαιτείται η προσκόμιση των προτύπων διασφάλισης ποιότητας
και περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα IV,
στο οποίο περιγράφονται ανά ομάδα αναλυτικά, όπου απαιτείται.
Όλα τα ISO πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ανά ομάδα ειδών.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης για μία
ή περισσότερες ομάδες αλλά πάντα για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά
ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
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Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο ή
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως
εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το σκοπό αυτό. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής 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, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
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 9 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.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 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. Σημειώνεται ότι
δεν επιτρέπεται η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως
εμπιστευτικού χαρακτήρα.
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 τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, ιδίως την τεχνική και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα
με τα σχετικά άρθρα της διακήρυξης και τα υποδείγματα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
(Παραρτήματα IV και V).
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 υπογραφής , με την επιφύλαξη των
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του 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 υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
Ο παραπάνω σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής :

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254, Τ.Κ.26443 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού 141.144,65€ με Φ.Π.Α.»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν πρέπει να έχουν
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.


Έως την ίδια προθεσμία προσκομίζονται επίσης υποχρεωτικά τα απαιτούμενα
δείγματα/χρωματολόγια για τα προσφερόμενα είδη, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV –ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ. Tα Δείγματα/ χρωματολόγια όπου απαιτείται θα προσκομίζονται στο κτήριο του ΚΕΦΙΑΠΚέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΓΝΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ, επί της οδού
Μαιζώνος&Μιαούλη 42 , Πάτρα. Υπεύθυνοι για την παραλαβή τους είναι οι Τραγουλιά Μαρία και
Παπαδόπουλος Άγγελος, τηλ. 2610-333666.
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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) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (οδηγίες στο Παράρτημα IIΙ)
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 ΤΕΥΔ, 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.
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.
Και
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνική Έκθεση” του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες, εκτός από την τεχνική προσφορά του συστήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου .pdf με ψηφιακή υπογραφή και τα κάτωθι :


Tον Πίνακα Συμμόρφωσης (ψηφιακά υπογεγραμμένο) του Παραρτήματος ΙΙ για τις ομάδες στις
οποίες θα προσφέρουν. Ο εν λόγω Πίνακας διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr.



Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή ψηφιακά υπογεγραμμένη στην
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οποία θα δηλώνει ότι : 1) τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούσα
επιχείρηση 2) τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται
στο παράρτημα IV της διακήρυξης, θα είναι α’ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά , σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 3) o προσφερόμενος εξοπλισμός, επί ποινή
αποκλεισμού, θα είναι καινούργιος (όχι refurbished) και σύγχρονης τεχνολογίας 4) τον χρόνο
εγγύησης της καλής λειτουργίας του είδους για τις ομάδες που απαιτείται και για τις οποίες θα δώσει
προσφορά, σύμφωνα με το παράρτημα IV και επιπλέον θα αναφέρει ότι θα προσκομίσει την εγγύηση
καλής λειτουργίας του είδους, κατά την παράδοση των ειδών 5) τις ομάδες ειδών στην/ις οποία/ες θα
καταθέσει προσφορά , όπως ορίζονται στο Παράρτημα IV της διακήρυξης και 6) ο χρόνος ισχύς της
προσφοράς θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που απαιτούνται από το Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης,
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη
περίπτωση, όταν δηλ. δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του κατασκευαστή, θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του σε περίπτωση που αυτός (προσφέρων) είναι νομικό πρόσωπο, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων
(Prospectus) του κατασκευαστή.
Δείγματα/ χρωματολόγια όπου απαιτείται θα προσκομίζονται στο κτήριο του ΚΕΦΙΑΠ-Κέντρο
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΓΓΝΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ, επί της οδού
Μαιζώνος&Μιαούλη 42 , Πάτρα. Υπεύθυνοι για την παραλαβή τους είναι οι Τραγουλιά Μαρία και
Παπαδόπουλος Άγγελος, τηλ. 2610-333666.



Κατάλογο , ψηφιακά υπογεγραμμένο, με συνοπτική περιγραφή των τριών (3) κυριότερων συμβάσεων
προμηθειών,αντίστοιχων με την προκηρυσσόμενη,των οποίων η έναρξη, υλοποίηση ή/και ολοκλήρωση
να έχει επιτυχώς πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη τριετία (ήτοι για τα έτη 2017,2018,2019)
με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, της ημερομηνίας και του αποδέκτη της προμήθειας, οι οποίες
θα πρέπει αθροιστικά, να καλύπτουν ύψος ίσου ή ανώτερου του 50% (στην καθαρή αξία) του
αντικειμένου της ομάδας ή ομάδων (αθροιστικά) για την /ις οποία/ες είναι υποψήφιος ανάδοχος,
συνοδευόμενο από Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή



Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην
οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την συναρμολόγηση και
τοποθέτηση των υπό προμήθεια ειδών ,όπου απαιτείται (Παράρτημα IV).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78
του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
•

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων
άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και
χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες
στηρίζεται.
•
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Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να δίδεται για
καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του Τ.Ε.Υ.Δ..
•

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το Τ.Ε.Υ.Δ. βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 71804
•

•

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 οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
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
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Στη
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επιπλέον, συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ο/οι πίνακας/ες του υποδείγματος
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .pdf,
συμπληρωμένο/ους και ψηφιακά υπογεγραμμένο/ους , για την ομάδα /ες που θα υποβάλει προσφορά.
Στον/τους πίνακα/ες οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης, θα συμπληρώνεται η τιμή ανά είδος χωριστά
και θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών της Ομάδας για την/τις οποία/ες υποβάλλουν
προσφορά.
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word μέσω
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί χωριστό κεφάλαιο της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων.
Α. Τιμές
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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Η οικονομική προσφορά του συστήματος και το Έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V
υπογράφονται ψηφιακά από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται
κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού του
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι :






Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μεγάλο όγκο εντύπων εγγράφων, δύναται να χρησιμοποιούνται από
τον προσφέροντα περισσότεροι του ενός φάκελοι. Σε κάθε φάκελο αναγράφονται εξωτερικά τα ίδια ως άνω
στοιχεία και επιπλέον τίθεται αρίθμηση π.χ. Φακ. 1/5, Φακ. 2/5 κοκ.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν έχουν ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησής της και γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το
διαγωνισμό.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
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συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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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 Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
14/7/2020 και ώρα 10:30 π.μ .



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



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (η επιτροπή) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 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
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«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) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 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 στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
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 (αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής ήτοι η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) μία απόφαση , με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 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 των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
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 ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, 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,
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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 δικαιολογητικών3. 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 παραγράφου 1 (δηλ.εντός 10 ημερών) 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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως 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 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 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:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
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 (άρθρο 104 του Ν.
4412/2016)
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ήτοι την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
3

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ.
αδ και αε του ν. 4605/2019.
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συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
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 και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 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
και
ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος
άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 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 το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

20PROC006868820 2020-06-16

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

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.
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.
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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 μόνο 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 και την περ. α΄ της 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.
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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 οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
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, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων σε περίπτωση που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και
11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση
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των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός
της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την
υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της
σύμβασης. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση ης 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.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο “Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων” με Α/Α 4 της Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με
κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00110016).
Υπόλογος διαχειριστής πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της
ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύµβασης,
συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων
203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, 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 γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 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.».Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 205α του
Ν.4412/16

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.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στο χώρο του κτιρίου της Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου (συνοικία
Παραλία, Δήμου Πατρέων) καθ’ υπόδειξη των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Καραμανδάνειο». Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης και εκ φόρτωσης βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες για όλες τις ομάδες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο ή πρακτική
δοκιμασία με βάση το αντικείμενο της προμήθειας (ΟΜΑΔΑ)
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
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επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα
της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους όπως ορίζονται στο άρθρο
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα
υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Δείγματα
Η κατάθεση δειγμάτων για τις ομάδες και τα είδη που απαιτείται περιγράφεται στο παράρτημα IV –Τεχνική
Έκθεση και ο τόπος και χρόνος κατάθεσης ορίζονται στον φάκελο τεχνική προσφορά.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα
αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση
για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης
λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας.
Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλιν την διάρκεια ισχύος της σύμβασης

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με
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τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/ων για το υποέργο , α/α 4 της πράξης «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”, συνολικού
προϋπολογισμού 141.144,65 € με Φ.Π.Α - (113.826,33 € χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ
CPV
ΟΜΑΔΑ
1
39100000-3
ΟΜΑΔΑ
2
39710000-2
ΟΜΑΔΑ
3
ΟΜΑΔΑ
4

ΟΜΑΔΑ
5
ΟΜΑΔΑ
7

ΟΜΑΔΑ
9

Π/Υ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΠΙΠΛΑ

32.556,20 €

26.255,00 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

4.078,19 €

3.288,86 €

26.302,01 €

21.211,30 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
30000000-9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
39221100-8
395120004,
395313109,
3955454308

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

2.715,31 €

2.189,77 €

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

24.386,87 €

19.666,83 €

39161000-8

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.239,79 €

1.806,28 €

37000000-8
,375320006

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ&ΚΑΡΤΕΣ

3.973,51 €

3.204,44 €
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ΟΜΑΔΑ
12
ΟΜΑΔΑ
13
ΟΜΑΔΑ
14
ΟΜΑΔΑ
15

ΟΜΑΔΑ
16

323212001,
325220008,
35120000-1

ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6.633,88 €

5.349,90 €

37000000-8

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

15.059,95

12.145,12 €

39160000-1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.349,24 €

2.701,00 €

39150000-8

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.944,72 €

6.407,03 €

370000008,
37520000-9

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΤΕΣΤ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

11.904,98
141.144,65 €

9.600,79 €
113.826,33 €

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες για το σύνολο
των ομάδων .
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου περιγράφονται στο Παράρτημα IV – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν σαράντα
τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (141.144,65 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ 113.826,33 €)
Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
α) Στήλη Α/Α :
Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται
στην επόμενη στήλη.
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ :
Στις στήλες αυτές έχουν συμπληρωθεί αναλυτικά οι τεχνικοί όροι, οι τεχνικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την τεχνική
έκθεση και οι ποσότητες για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ :
Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για
τον
προμηθευτή
Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή αναλυτικά ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία της αντίστοιχης προδιαγραφής.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Στην στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή:«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και
ποιοτική
περιγραφή,
ανάλογα
με
το
περιεχόμενο
του
πεδίου
της
υποχρεωτική
απαίτησης.
«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου της υποχρεωτική
απαίτησης.
Στην
στήλη
αυτή
σημειώνεται
η
απάντηση
του
προμηθευτή
που
έχει
την
μορφή:
«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ή αναλυτική ποσοτική και ποιοτική περιγραφή, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου της υποχρεωτική
απαίτησης.
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ :
Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός, σελίδα και παράγραφος τεχνικού φυλλαδίαου , με το οποίο
υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει να έχει
εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών
που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και
σβησίματα.
Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
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Ερμάρια, διαστάσεις περίπου 0,80Χ0,42Χ1,20, από το ίδιο υλικό με το
γραφείο, με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, χρώματος επιλογής της
υπηρεσίας, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία
PVC πάχους 3 χιλ., με κλειδαριά ασφαλείας, με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη
ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να
γίνονται σταθερά, πόμολα τύπου «χούφτας».
Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm,
διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80X0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, με δύο εισόδους καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα,
στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC
πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του γραφείου.
Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm,
διαστάσεων περίπου 1,60Χ0,80X0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, με στρογγυλεμένες άκρες, με δύο εισόδους
καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα
υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην
πρόσοψη του γραφείου.
Καρέκλες γραφείου, με μπράτσα, περιστρεφόμενη, σε σχέδιο και χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, πλάτη και κάθισμα από φορμαρισμένο
πολυπροπυλένιο καλυμμένο από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην
τριβή δερματίνη και μεταλλικό σκελετό με μπράτσα, ρυθμιζόμενη πλάτη
καρέκλας και ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ ασφαλείας ύψος καθίσματος,
κάθισμα περιστρεφόμενο σε άξονα, βάση στήριξης 5 ακτίνων από χαλύβδινο
σκελετό υψηλής αντοχής, για βαριά επαγγελματική χρήση.
Συρταριέρες, τροχήλατες από το ίδιο υλικό με το γραφείο, με τρία συρτάρια
και μολυβοθήκη, διαστάσεις περίπου 0,40 Χ 0,55 Χ 0,55 εκ. (±5 εκ), χρώματος
επιλογής της υπηρεσίας, με 4 περιστρεφόμενους ενισχυμένους τροχούς, η
κίνηση των συρταριών και της μολυβοθήκης να γίνεται πάνω σε μεταλλικές
τηλεσκοπικές γλυσιέρες με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”, με
κλειδαριά ασφαλείας, πόμολα τύπου «χούφτας».
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Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,60Χ1,80Χ0,42, μελαμίνης στα
χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά
κινητά, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC
πάχους 3 χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών,
τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω
μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί,
με κλειδαριά ασφαλείας.
Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80Χ0,42,μελαμίνης στα
χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά
κινητά, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC
πάχους 3 χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών,
τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω
μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί,
με κλειδαριά ασφαλείας.
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Καλόγερος μεταλλικός με ομπρελοθήκη, χρώματος της επιλογής μας
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Τραπεζάκι σαλονιού από μελαμίνη με μεταλλικό σκελετό, με στρογγυλεμένες
άκρες, αντιολισθητικά πέλματα, διαστάσεων περίπου 1,20 Χ 0,60 μ.
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ΟΜΑΔΑ 1

Καρέκλα συνεργασίας, στοιβαζόμενη, με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό,
κάθισμα-πλάτη από μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη επενδυμένη από
καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην τριβή δερματίνη χρώματος
επιλογής μας, για βαριά επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα σύνδεσης, μέσω
ειδικών συνδέσμων, εν σειρά.
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Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης τριθέσιος, δερματίνη καλής
ποιότητας αλέκιαστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε
σχέδιο και χρώμα επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος
2,10 μ.

1
2

Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης,
διθέσιος δερματίνη καλής
ποιότητας αλέκιαστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε
σχέδιο και χρώμα επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος
1,70 μ.
Ντουλάπα κλειστού τύπου με εξωτερικά συρτάρια, διαστάσεων περίπου
1,60Χ0,80Χ0,42, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και
εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά
ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα
υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με
κλειδαριά ασφαλείας,
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Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, ειδικής κατασκευής κατόπιν
συνεννοήσεως με την υπηρεσία, διαστάσεων περίπου 1,60Χ4,00Χ2,50,
κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα
στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης,με κρυφούς μεντεσέδες
χωρίς ελατήριο, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται
σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο
υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας,
Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60χ1,60Χ2,50,
κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα
στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να
έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα
10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,
Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60Χ0,60Χ2,50,
κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα
στήριξης ξύλινων ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά
ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα
υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με
κλειδαριά ασφαλείας,
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ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Απορροφητήρας 60 cm τουλάχιστον με καμινάδα, ανοξείδωτος, με φωτισμό,
αποσπώμενα μεταλλικά φίλτρα πλενόμενα, μοτέρ με διπλή τουρμπίνα,
ταχύτητες 3 τουλάχιστον, απορροφητική ισχύς (Ελευθέρας Ροής)600 m³/h

Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων περίπου 60 Χ 60 Χ 1,70, χωρητικότητας
τουλάχιστον 240 λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον
Α+.
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Ψυγείο διαστάσεων περίπου 60 Χ 60 Χ 1,70, χωρητικότητας τουλάχιστον 240
λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α+.

4
Ρολόγια επιτοίχια, Quartz, 30 εκατοστών διαμέτρου περίπου, με μπαταρίες,
μεταλλικά ή ξύλινα, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας μας.
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Παρκετέζα, για τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε είδους σκληρού
δαπέδου: μάρμαρα, ξύλινα πατώματα, PVC, linoleum. Περιλαμβάνει
παρκετέζα, προϊόντα περιποίησης δαπέδου και τσόχες γυαλίσματος. Τεχνικά
στοιχεία: τάση 220-240 V, συχνότητα τουλάχιστον 50-60 Hz, πλάτος εργασίας
290 mm, ισχύς κινητήρα 600W τουλάχιστον, ταχύτητα 1000rpm τουλάχιστον,
χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4lt, μήκος καλωδίου 7 md τουλάχιστον,
βάρος 7 κιλά τουλάχιστον. Στον βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνονται δίσκοι
γυαλίσματος, 3 τεμάχια τουλάχιστον , υφασμάτινη σακούλα με θήκη για
εξαρτήματα και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου.

Σετ εντοιχισμού που αποτελείται από φούρνο και κεραμικές εστίες.
Χωρητικότητα φούρνου περίπου 55 λίτρα, με κλείδωμα για παιδιά, αριθμός
εστιών 4, τρόποι ψησίματος 5 και ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α +, ύψους
και πλάτους 0.60 και βάθους 56 cm τουλάχιστον.

Φούρνος μικροκυμάτων, χωρητικότητα περίπου 20 λίτρα τουλάχιστον, μεγάλο
περιστρεφόμενο δίσκο τουλάχιστον 25cm και εργοστασιακή εγγύηση
τουλάχιστον 2 ετών.

Πλυντήριο πιάτων 60 cm, χωρητικότητα σε σερβίτσια 14 τουλάχιστον, με
κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα, θερμοκρασία πλύσης βαθμούς 40- 75 Cχαμηλό
επίπεδο θορύβου κάτω από 50 dBA, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α+,
Σκουπάκι απορρόφησης στερεών-υγρών, επαναφορτιζόμενο, χωρητικότητας
περίπου 500 ml και ισχύος περίπου 15 watt, 9,6Vμπαταρίες
NiMH,χωρητικότητα στερεών 300ml, υγρών 40ml, Σετ 3 εξαρτημάτων: Ρύγχος,
βουρτσάκι επίπλων, ακροφύσιο για υγρά, κάδος εύκολος στο άδειασμα,
πλενόμενο φίλτρο με ένδειξη φόρτισης και βάση φόρτισης με υποδοχή
στήριξης στον τοίχο

Τοστιέρα χωρητικότητας 4 τοστ και ισχύος περίπου 2000 watt, αλουμινίου, με
φωτεινές ενδείξεις και εύκολο καθάρισμα. Να περιλαμβάνει δίσκο για τα λίπη
και να διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια.

Φρυγανιέρα ισχύος περίπου 1000 watt, θέσεις φρυγανίσματος 2, με πλήκτρο
ακύρωσης φρυγανίσματος, με αυτόματη απενεργοποίηση της λειτουργίας και
ανύψωση ψωμιού, με ψιχουλοσυλλέκτη και δυνατότητα αποθήκευσης
καλωδίου.
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Βραστήρας ισχύος περίπου 2000 watt, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρα, με
αυτόματη απενεργοποίηση και διακόπτη on / off. Κρυφό στοιχείο θέρμανσης
και με βάση ασύρματης λειτουργίας με περιστροφή 360 μοιρών.

Επιτραπέζιο μίξερ ισχύος περίπου 1000 watt, χωρητικότητας κάδου
τουλάχιστον 3,5 λίτρα, με ανοξείδωτο κάδο.

Αποχυμωτής χωρητικότητας περίπου 1-2λίτρα, ισχύος περίπου 1000 watt, με
ενδείξεις μέτρησης σε ποτήρια, με φίλτρο κατακράτησης για κουκούτσια &
ίνες φρούτων και ειδικό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης
Μπλέντερ χωρητικότητας περίπου 1-2 λίτρα, δοχείο γυάλινο, ισχύς
τουλάχιστον 500 watt, λειτουργία με το ένα χέρι. Ανθεκτικό μαχαίρι από
ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής ποιότητας γυάλινα δοχεία με χωρητικότητα και
σταθερότητα. Κατάλληλο και για πλυντήριο πιάτων.

Μούλτι χωρητικότητας περίπου 500 -1000 ml, κανάτα πλαστική υψηλής
ποιότητας και ανθεκτικότητας, ισχύς περίπου 400 watt.Βαθμίδα στιγμιαίας
λειτουργίας, να μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και να
χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων. Ανοξείδωτο μαχαίρι, να πλένεται
στο πλυντήριο πιάτων. Με δίσκο για κόψιμο και σταθερό τύλιγμα καλωδίου.

Μίξερ χειρός ισχύος περίπου 300-400 watt, με 8 ταχύτητες λειτουργίας + 1
turbo, με 2 σετ αποσπώμενων αναδευτήρων. Με ασφάλεια για να μην
αποσπώνται οι αναδευτήρες κατά τη λειτουργία

Πλυντήριο-στεγνωτήριο, διαστάσεων περίπου 60Χ60, χωρητικότητα πλύσης
τουλάχιστον 9 κιλά, στεγνώματος τουλάχιστον 6 κιλά, ενεργειακή κλάση Α+ με
πρόγραμμα ατμού ή oxygen.

Σκούπα επαγγελματική – πλυντική. Απορρόφηση υγρών, στερεών, γυαλιού,
χωρητικότητα περίπου 4 λίτρα, ισχύς περίπου 1500 watt, μήκος καλωδίου
τουλάχιστον 7 μέτρα, με σχετικά εξαρτήματα, φίλτρο αφρού, αποθήκευση των
εξαρτημάτων στη συσκευή, επίπεδο θορύβου περίπου 70db.
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Σκούπα ηλεκτρική, ισχύς περίπου 2200 watt, χωρητικότητα τουλάχιστον 15
λίτρα, από ανοξείδωτο ατσάλι,με πολλαπλής χρήσης σύστημα φίλτρου, με
ροδάκια, χωρίς σακούλα, με μήκος καλωδίου τουλάχιστον 5 μέτρα.

Ατμοσίδερο, τουλάχιστον 2500watt, οριζόντια και κάθετη εκτόξευση ατμού,
κεραμική πλάκα, αυτοκαθαριζόμενο σύστημα κατά των αλάτων, ψεκασμός
νερού, περιστρεφόμενο καλώδιο 360 μοίρες και αποθηκευτικό χώρο
καλωδίου
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υπολογιστής: Επεξεργαστής Intel Core i3 Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.7 GHz ,
Μνήμη 4GB DDR3 1333 MHz, Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα ≥ 500 GB SATA III
7200 rpm , Software Λειτουργικό Σύστημα Windows10 Pro 64 Bit, Κάρτα
γραφικών έξοδο VGA, DVI-D , Τροφοδοτικό 400 W , Οπτικά μέσα DVD±RW
Double layer , Δικτύωση 10/100/1000 Mbps , Ηχεία, Πληκτρολόγιο Ποντίκι,
Οθόνη 19.5” LED Ανάλυση 1600Χ900 Ρυθμός ανανέωσης 60Hz χρόνος
απόκρισης 5ms
TABLET: Μέγεθος Οθόνης 10,1, Ανάλυση Οθόνης 1280 x 800 pixels, Οθόνη
Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) LED Backlight, Λογισμικό: Λειτουργικό
Σύστημα Windows10. Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP,
Δευτερεύουσα Κάμερα, Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ταχύτητα Βασικού
Επεξεργαστή >1440 MHz, Πυρήνες Επεξεργαστή Quad-Core, Μνήμη RAM 2048
MB, Αποθηκευτικά Μέσα, Μνήμη Αποθήκευσης 32 GB. Συνδεσιμότητα, Media
HDMI, USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio, Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi,
Δυνατότητες Card Reader
LAPTOP: Επεξεργαστής (CPU), Κατασκευαστής Intel, Οικογένεια Core i5,
Συχνότητα >2,2 GHz, Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 ", Ανάλυση 1366x768, Μνήμη
(RAM), Χωρητικότητα Μνήμης 4 GB, Τύπος DDR3, Σκληρός Δίσκος, Τύπος HDD,
Χωρητικότητα 500 GB, Μέσα Ανάγνωσης, Optical Drive DVD-RW, Card Reader,
Συνδεσιμότητα, Συνδέσεις Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi,
Λογισμικό, Λειτουργικό Σύστημα Windows 10
TV: Διαγώνιος τουλάχιστον 50", Τύπος LED, Ευκρίνεια Full HD, Συνδεσιμότητα,
Πλήθος HDMI 2, WiFi (Built-In) Ναι, Άλλες Συνδέσεις CI+ Slot, Component
Video, Composite Video, Digital Audio Optical, Ethernet, USB, Ειδικά
Χαρακτηριστικά Δορυφορικός Δέκτης, Δυνατότητες & Λειτουργίες DLNA,
Miracast / Screen Mirroring, Smart TV, WiDi
Εκτυπωτές Έγχρωμος Laser Α4: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα
Έγχρωμο, Μνήμη Εκτυπωτή 32 MB, Μέγεθος Χαρτιού A4, Legal, Συμβατότητα
Linux, Mac, PC (Windows), Δυνατότητες Mobile Printing Capability,
Συνδεσιμότητα Wi-Fi, Ethernet, USB, NFC. Εκτυπωτής: Ταχύτητα μονόχρωμης
εκτύπωσης >15 ppm, Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης >4 ppm, Μέγιστη
Ανάλυση 2400x600 DPI, Duplex Print Χειροκίνητο
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Laser πολυμηχάνημα: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα
Μονόχρωμο, Scanner, Πολυμηχάνημα, Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB, Μέγεθος
Χαρτιού A4, Συμβατότητα PC (Windows), Δυνατότητες Mobil, Printing
Capability, Συνδεσιμότητα USB, Wi-Fi, Εκτυπωτής, Ταχύτητα μονόχρωμης
εκτύπωσης >20 ppm, Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, Scanner / Σαρωτής,
Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, ADF

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 2TB σύνδεση USB3

USBFlash /Stick Χωρητικότητα: 16 GB, Συνδεσιμότητα: USB 3.0

Φωτοτυπικό μηχάνημα, Μονόχρωμο, Εκτύπωση περίπου 30 ppm,
Δυνατότητες: Fax / ADF / Σάρωση Διπλής Όψεως / Mobile Printing Capability,
Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200x1200 DPI, Ανάλυση Σάρωσης: 1200x1200 DPI,
Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB, χαμηλό κόστος αναλωσίμων.
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ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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Κάδος ανοξείδωτος περίπου 40 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.

Κάδος για άπλυτα πλαστικός, ανθεκτικός, με καπάκι, χωρητικότητας περίπου
50 λίτρα

Πιάτο ρηχό περίπου 25 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.

Πιάτο βαθύ περίπου 22 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.
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Πιάτο ρηχό περίπου 19 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.

Μπολ περίπου 12 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.

Δίσκος σερβιρίσματος πλαστικός περίπου 61Χ43 εκ., αντιολισθητικός, να
πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Σαλατιέρα γυάλινη 2 ατόμων περίπου 18 εκ., να πλένεται σε πλυντήριο
πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιατέλα οβάλ ν. 35 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη
για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιατέλα οβάλ ν. 40 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη
για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Ψωμιέρα επιτραπέζια ξύλινη περίπου 20 Χ14,5 εκ.

Πιρούνι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α
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Κουτάλι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α

Μαχαίρι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α

Κουτάλι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α

Πιρούνι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α

Κεψές τρυπητός, ανοξείδωτος 18/10

Κουτάλα βαθιά, περίπου 9,5 εκ., ανοξείδωτη 18/10

Πιρούνα δίχαλη μεσαία, ανοξείδωτη 18/10

Σπάτουλα μονοκόμματη, ανοξείδωτη 18/10
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Μαχαίρι ψωμιού, ανοξείδωτο 18/10

Πλάκα κοπής ξύλινη διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

Ποτήρι νερού γυάλινο, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Φλιτζάνι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιατάκι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Φλιτζάνι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιατάκι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Κούπες πορσελάνη, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
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Κανάτες γυάλινες, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Κανάτες πλαστικές, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιάτο μελαμίνης ρηχό ν.22, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιάτο μελαμίνης βαθύ, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Μπολ μελαμίνης παιδικό, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιάτο μελαμίνης γλυκού ν.20, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Μπολ αναμίξεως, ανοξείδωτο 18/10, διάμετρος περίπου 34 εκ.

Σουρωτήρι επαγγελματικό ανοξείδωτο 18/10, περίπου 45-50 εκ. με δύο λαβές,
για στράγγισμα φαγητού, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
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Σουρωτήρι τσαγιού ανοξείδωτο 18/10 περίπου 10-15 εκ. με μία λαβή, για
στράγγισμα υγρών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων

Κύλινδρος ανοξείδωτο 18/10 μαχαιροπίρουνων

Συσκευή γίγας τοίχου για κουζινόχαρτο κατάλληλη για ρολό με τα
εξαρτήματα στήριξης

Λεκάνες πολυπροπυλενίου διαφόρων μεγεθών, να πλένονται σε πλυντήριο
πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Ψωμιέρα ανοξείδωτη 18/10 με καπάκι περίπου 34Χ27Χ14 εκ

Μπρίκι ανοξείδωτο 18/10 ν.3 και ν.5 με λαβή από βακελίτη, να πλένεται σε
πλυντήριο πιάτων

Στραγγιστήρα νεροχύτη ανοξείδωτη 18/10

Δοχεία για καφέ, ζάχαρη γυάλινα, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για
φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
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Σετ τάπερ αεροστεγή ψυγείου, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για
φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θερμοκρασία.

Ταψί ορθογώνιο ανοξείδωτο 18/10, περίπου 38Χ43 εκ, λαβή από βακελίτη,
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες,
κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN
EN ISO 9001.

Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.20, λαβή από
βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις
εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα
πρότυπα DIN EN ISO 9001.

Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.28, λαβή από
βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις
εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα
πρότυπα DIN EN ISO 9001.

Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.20, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.

Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.24, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.

Χαρτοπετσετοθήκη πλαστική

Σετ επιτραπέζιο αλατοπίπερου γυάλινο
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Σετ επιτραπέζιο λάδι – ξύδι γυάλινο

Σουπλά αντιολισθητικά από σιλικόνη

Σετ τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για
φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Βάζα γυάλινα διαφόρων μεγεθών, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.

Φοντανιέρες γυάλινες για καραμέλες, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.

Ταψί πυρίμαχο μεσαίο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Ταψί πυρίμαχο μεγάλο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Φόρμα γλυκού σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες
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Φόρμα στενόμακρη σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες

Κατσαρόλι μεσαίο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.

Κατσαρόλι μεγάλο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.

Πιρούνι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Κουτάλι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Μαχαίρι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Πιρούνι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.

Κουτάλι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
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Ποτήρι πλαστικό με άνοιγμα μύτης σετ 5 τμχ διαφόρων μεγεθών, να πλένεται
σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.

Θήκη ποτηριού με χερούλια δύο, πλαστική, κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ,
να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.

Κάδος μπάνιου 5 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.

Κάδος μπάνιου 20 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.

Πιγκάλ ανοξείδωτο.

Στεγνωτήριο χεριών ανοξείδωτο,
φωτοκύτταρο, φις σούκο.

αυτόματο,

περίπου

2500W.

με

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 5 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.
ΟΜΑΔΑ 5: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
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Μοκέτα 476 τμ περίπου συνολικά, επαγγελματικού τύπου, βελουτέ, κοφτή,
100% πυραμιδική, αντιστατική, βραδύκαυστη, συνολικού πάχους +- 9 χιλ, και
βάρους +-1700 gr/m2, οικολογική με υπόστρωμα συνθετική γιούτα, πλήρως
ανακυκλώσιμη, ηχομονωτική ανεξίτηλη με επανερχόμενο πέλος κατάλληλη να
κινούνται ρόδες καρέκλας γραφείου πάνω στο πέλος της. Σε διαστάσεις
επιλογής μας βάσει του χώρου, ρελιασμένη περιμετρικά. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κοπής, ρελιάσματος και τοποθέτησης.
Ρόλερ στορ περίπου 70 τ.μ. επαγγελματικού τύπου, σε διάφορες διαστάσεις
επιλογής μας κ τεμάχια βάσει του χώρου, χρώματος της επιλογής μας
/τεμάχιο. αποτελούμενο από α) μηχανισμό σωλήνα αλουμινίου Φ32 ή Φ40 β)
σύστημα περιέλιξης με αλυσίδα συνεχόμενη και ελατήριο επαναπεριέλιξης γ)
από ύφασμα 100% πολυεστερικό, αδιαβροχοποιημένο, ημισκιερό και
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και βάρους +-200 gr/m2 πάχους
υφάσματος +-0,35 χιλ./m2 και αντοχή στο φως 5-6 on scale
Στόρια (συσκότισης με περσίδες) περίπου 80 τ.μ. επαγγελματικού τύπου,
περσίδες οριζόντιες πλάτους 25 χιλ., χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο,
ανωκάσι μεταλλικό με ενισχυμένο προφίλ, κατωκάσι μεταλλικό κλειστού
ενισχυμένου τύπου, ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής των φύλλων,
κορδόνι Φ 1,7 χιλ., σκαλέτα φύλλων ενισχυμένης πλέξης και ειδικής βαφής,
απόσταση μεταξύ των φύλλων 2,2 εκ., βαφή φύλλων φιλική προς το
περιβάλλον, φύλλο κράματος αλουμινίου Α5182 και φρένο με ειδικά
μεταλλικά τοιχώματα.

Επίστρωμα για κούνια βαμβακερό, αδιάβροχο και με 4 λάστιχα στις γωνίες,
πλενόμενο μέχρι και τους 60C, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό, υγιεινό,
αεριζόμενο και εξαιρετικά απορροφητικό, διαστάσεις περίπου 0,60 Χ 1,40 μ.

Παπλώματα κούνιας από υαλοβάμβακα αντιαλλεργικό και επένδυση
βαμβακερή 100%, υψηλής απόδοσης, πλενόμενα, διαστάσεις περίπου
1,10Χ1,50 μ.

Σετ σεντόνια κούνιας βαμβακερά 100 % λευκά, διαστάσεις περίπου 1,10Χ1,50
μ.,– πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου
0,30Χ0,50 μ.- βάρους 150 gr/m2 τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C,
ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.

Σετ σεντόνια μονά βαμβακερά 100% λευκά, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60
μ.,– πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου
0,50Χ0,70 μ.- βάρους 150gr/m2 τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C,
ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.
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Κουβέρτες κούνιας πικέ βαμβακερές 100% μονόχρωμες, πλενόμενες μέχρι και
τους 500C, διαστάσεις περίπου 1,10Χ1,50 μ.

Κουβέρτες κούνιας ακρυλικές, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ μη τοξικά
χρώματα, υποαλλεργικες, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60 μ.

Κουβέρτες μονές ακρυλικές, μονόχρωμες, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60 μ.

Κουβέρτες μονές πικέ βαμβακερές 100%, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ μη
τοξικά χρώματα, αντιαλλεργικές, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60
μ.,

Μαξιλάρια κούνιας από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100%
βαμβακερό, ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, διαστάσεις περίπου 0,30χ0,50 μ.,
πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την υγρασία, πλενόμενα μέχρι και
τους 500C.

Μαξιλάρια ύπνου από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό,
ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την
υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, διαστάσεις περίπου 0,50χ0,70 μ.,

Σετ πετσέτες βαμβακερές 100% (μπάνιου-προσώπου-χεριών), υψηλής
απορροφητικότητας, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην
«μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, βάρους 500 gr/m2
τουλάχιστον

Πετσετάκια βαμβακερά 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενα μέχρι
και τους 500C, βάρους 500 gr/m2 τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην «μπαίνει»
στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 0,20Χ0,30
μ.
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Πετσέτες κουζίνας βαμβακερές 100%,
υψηλής απορροφητικότητας,
πλενόμενες μέχρι και τους 500C, βάρους 500 gr/m2 τουλάχιστον, ανθεκτικό να
μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις
περίπου 0,50Χ0,30 μ.

2
1

Τραπεζομάντηλο βαμβακερό 100%, λευκό, πλενόμενο μέχρι και τους 500C,
ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες,
διαστάσεις περίπου 2,00Χ1,20 μ.
Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό,
αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό
τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και
σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως
επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις
1,50Χ0,85Χ0,12 μ
Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό,
αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό
τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και
σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως
επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις
1,40Χ0,60Χ0,12 μ
Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα
υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ
απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από
υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας,
με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις
0,30Χ0,70 μ
Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα
υλικό, αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ
απλό τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από
υγρά και σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας,
με πλήρως επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις
0,50Χ0,70 μ

1

ΟΜΑΔΑ 7 : ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κούνια – κρεβάτι από ξύλο ή/και mdf, από 0-7 ετών, με όλα τα ξύλινα στοιχεία
καλά αρμοσμένα για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια. Να διαθέτει ξύλινα
πλαϊνά κάγκελα ρυθμιζόμενα κατά ύψος και τα διάκενα να είναι τέτοια που
να μην επιτρέπουν τραυματισμούς ή εγκλωβισμό των μελών του παιδιού. Να
διαθέτει 4 ρόδες περιστρεφόμενες με στοπ. Να διαθέτει ευρύχωρο συρτάρι
με μηχανισμό. Να διαθέτει διάφανο, μη τοξικό κάλυμμα στα κάγκελα (πάνω
όψη) για την προστασία των δοντιών του μωρού. Ανοξείδωτα μεταλλικά
στοιχεία όπου υπάρχουν. Να είναι βαμμένη με χρώματα της επιλογής μας μη
τοξικά. Διαστάσεις περίπου 0,85 Χ 1,50 μ.
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Στρώμα κούνιας διαστάσεων περίπου 0,60Χ1,40 μ., από latex (φυσικό
καουτσούκ), 10εκ πάχος, εύκαμπτο και υποαλλεργικό, βάτα λευκή
υποαλλεργική, υφασμάτινη επένδυση με φερμουάρ που να δίνει τη
δυνατότητα αφαίρεσης και πλύσης,
αντιμικροβιακής επεξεργασίας,
αδιάβροχο 100%.
Παρκοκρέββατο 2 επιπέδων, το άνω επίπεδο για βρέφος έως περίπου 10 κιλά,
το κάτω για βρέφος έως περίπου 15 κιλά, σκελετός ανθεκτικός στις
στρεβλώσεις και αλουμινίου, κατάλληλο για ύπνο και για παιχνίδι χωρίς τον
κίνδυνο τραυματισμού, με ανθεκτικά πλαϊνά που επιτρέπουν την άμεση
οπτική επαφή με το παιδί, μικρής διαμέτρου οπής των πλαϊνών τοιχωμάτων
για αποφυγή τραυματισμού των δακτύλων του παιδιού, πτυσσόμενο, με
τσάντα μεταφοράς, διαστάσεως ανοιχτό περίπου 1,26Χ0,79Χ0,72 μ. και
κλειστό περίπου 0,26Χ0,79Χ 0,26 μ.

4

Στρώμα για το παρκοκρέββατο από latex 100%, 5 εκ., διαστάσεων περίπου
1,15Χ0,65 μ., ανθεκτικό, ελαστικό, εύκαμπτο και αντιαλλεργικό, που επιτρέπει
τον αερισμό του σώματος, με βάτα λευκή υποαλλεργική, υφασμάτινη
πλενόμενη επένδυση με φερμουάρ , αντιμικροβιακής επεξεργασίας,
αδιάβροχο 100%.

2

5

6

7

8

Κομοδίνο κλίνης από ξύλο ή/και mdf σε χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά,
με συρτάρι και ανοιχτό ντουλάπι, διαστάσεων περίπου 0,45Χ0,50Χ0,80 μ.,
λαβές τύπου «χούφτας», τροχήλατο με τέσσερεις διπλές ρόδες και φρένα,
στρογγυλεμένες γωνίες.

Σιφονιέρα-αλλαξιέρα από ξύλο ή/και mdf 3 συρταριών, με χρώματα της
επιλογής μας μη τοξικά, στρογγυλεμένες γωνίες, αντιολισθητικά πέλματα, με
προστατευτικό παραπέτασμα στις 3 διαστάσεων με στρογγυλεμένες γωνίες
χωρίς ακμές, περίπου 1,10Χ0,50Χ1,07 μ., λαβές τύπου «χούφτας».

Σετ πάντες κούνιας βαμβακερές 100%, με υφασμάτινη πλενόμενη επένδυση
με φερμουάρ, τεσσάρων τεμαχίων: πάπλωμα 110Χ150 εκ, μαξιλαροθήκη
30Χ50 εκ, μαξιλάρι 30Χ50 εκ και η πάντα διαστάσεων περίπου 216Χ3Χ42 εκ.
Αποστειρωτής 220 V, έως και 6 μπιμπερό των 330 ml με πλατύ στόμιο με τα
εξαρτήματά τους, αποστείρωση με ατμό και όχι με χημικά υλικά, χρόνος
αποστείρωσης λιγότερο από 10 λεπτά, αυτόματη απενεργοποίηση με το
πέρας αποστείρωσης, ηλεκτρονικές ενδείξεις κύκλου αποστείρωσης και
θερμοκρασίας θαλάμου, διατήρηση αποστείρωσης περιεχομένου με κλειστό
καπάκι τουλάχιστον 18 ώρες, με καλάθι για το πλυντήριο πιάτων
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Μπιμπερό 300 ml από πλαστικό πολυπροπυλένιο, με καμπυλωτό σχήμα για
ασφαλές κράτημα, φαρδιά βάση, στόμιο μεγάλης διαμέτρου για εύκολο
γέμισμα και καθάρισμα, ορθοδοντικές θηλές από σιλικόνη διαφόρων μεγεθών

Ριλάξ από 0-12μηνών, έως 10 κιλά, μεταφερόμενο, με ανάκληση σε 2 θέσεις,
ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, υφασμάτινα πλενόμενα μέρη, κανένα σημείο με
αιχμές ή γωνίες που θα προκαλέσουν τραυματισμό.
Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 0-13 κιλά, σύστημα isofix, με βάση
σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα,
διάσταση περίπου 0,65Χ0,45Χ0,75μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις
ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες,
εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει
εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο,
ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς
κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.
Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 9-18 κιλά, σύστημα isofix, με βάση
σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα,
διάσταση περίπου 0,50Χ0,45Χ0,68μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις
ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες,
εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει
εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο,
ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς
κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.
Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 15-36 κιλά, σύστημα isofix, με βάση
σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα,
διάσταση περίπου 0,45Χ0,43Χ0,66/0,85μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις
ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες,
εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει
εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο,
ειδική ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς
κανονισμούς και διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.

Σαλιάρες βαμβακερές πετσετέ, με αδιάβροχη πίσω επιφάνεια και πιάσιμο με
αυτοκόλλητο (όχι κορδόνια), διαφόρων μεγεθών, σχεδίων και χρωμάτων της
επιλογής μας
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ΟΜΑΔΑ 9 : ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ

1

Άρθρωση του φωνήματος /r/ (ρ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης
του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του
ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν,
προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.
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Γλωσσική Επεξεργασία – Κατανόηση, ηλεκτρονικό υλικό με διαβαθμισμένες
ασκήσεις για τη γλωσσική επεξεργασία και κατανόηση, για παιδιά ηλικίας 310 ετών, με δυνατότητα εκτύπωσης/φωτοτυπίας του υλικού.

Επίγνωση Ρίμας, ηλεκτρονικό υλικό παρέμβασης για την αναγνώριση και
παραγωγή ρίμας-ομοιοκαταληξίας, με δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.

Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση
προτάσεων σε λέξεις, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι
προτάσεις αποτελούνται από χωριστές λέξεις σε μια συγκεκριμένη σειρά, για
να μεταδώσουν την έννοια. Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.

Συλλαβική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση λέξεων σε
συλλαβές, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι λέξεις
αποτελούνται από χωριστές συλλαβές σε μια συγκεκριμένη σειρά.
Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.

Καθυστέρηση ομιλίας. Ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με τα αίτια της γλωσσικής
καθυστέρησης
και
υλικό-ασκήσεις
που
μπορούν
να
εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν.

Άρθρωση του φωνήματος /s/ (σ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης
του φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του
ήχου, ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν,
προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.

Φωνημική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις φωνητικής επίγνωσης,
των ήχων/φωνημάτων που συνθέτουν τις λέξεις. Δυνατότητα φωτοτυπίας ή
εκτύπωσης.

Φωνολογική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για τη φωνολογία της ελληνικής
γλώσσας, με ασκήσεις/δραστηριότητες που μπορούν να φωτοτυπηθούν ή
εκτυπωθούν.
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Άρθρωση του Φωνήματος /z/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις,
ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf ή βιβλίου.

Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς για Άτομα με Αναπτυξιακές διαταραχές,
ηλεκτρονικό υλικό με οδηγίες/ασκήσεις/δραστηριότητες παιδιών, με
δυνατότητα εκτύπωσης.

Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/, /dz/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης
των συμπλεγμάτων, με αξιολόγηση παραγωγής τους, ασκήσεις, κάρτες που
μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε
μορφή pdf.

Άρθρωση του Φωνήματος /θ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες,
παιχνίδια, σε μορφή pdf .

Άρθρωση του Φωνήματος /δ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες,
παιχνίδια, σε μορφή pdf.

Σημασιολογική Ανάπτυξη(Βασικό Επίπεδο), ηλεκτρονικό υλικό για την
ανάπτυξη του περιεχομένου του λόγου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σημασιολογική ανάπτυξη.
Δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.

Άρθρωση του Φωνήματος /l/, παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες,
παιχνίδια, σε μορφή pdf.

Οπτικοακουστική
Διάκριση
φωνημάτων.
Ηλεκτρονικό
υλικό
με
ασκήσεις/δραστηριότητες οπτικής και ακουστικής διάκρισης ζευγών
φωνημάτων, με τη δυνατότητα εκτύπωσης.
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ΚΑΡΤΕΣ για
Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με
αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών.

ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με
αντικείμενα καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών.

ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα
καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών.

ΚΑΡΤΕΣ/ Κατηγοριοποίηση, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα που
θα πρέπει το παιδί να κατηγοριοποιήσει π.χ. φρούτα, αντικείμενα
καθημερινής χρήσης, χρώματα κ.λπ.

ΚΑΡΤΕΣ/ Συγκρίσεις,
σύγκριση.

πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα προς

ΚΑΡΤΕΣ/ Αναλογίες, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα για
συμπεράσματα αναλογίας.

ΚΑΡΤΕΣ/ Κοινωνικά Συμπεράσματα, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, για τη
λήψη κοινωνικών συμπερασμάτων.

Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου, Για παιδιά 8+ ετών, ηλεκτρονικό υλικό για την
ανάπτυξη της περιγραφής.
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Διάκριση γραφημάτων, υλικό για τη διάκριση φωνημάτων της ελληνικής
γλώσσας, σε ηλεκτρονική μορφή.

Οπτική Αντίληψη – Οπτικός Εγκλεισμός, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και του οπτικού εγκλεισμού σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.

Οπτική Αντίληψη – Διάκριση Εικόνας Φόντου, Ασκήσεις και δραστηριότητες
για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της διάκρισης εικόνας φόντου σε
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες .Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Σταθερότητα, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής σταθερότητας σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Μνήμη, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Διαδοχική Μνήμη, ασκήσεις και δραστηριότητες
για την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.

ΚΑΡΤΕΣ /Αίτιο αποτέλεσμα) Κάρτες απεικόνισης αιτίας αποτελέσματος,
χρωματιστές, πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους.

Ανάπτυξη Περιγραφικού λόγου. Για παιδιά 4+ ετών, υλικό σε ηλεκτρονική
μορφή για την ανάπτυξη της περιγραφής.
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ΚΑΡΤΕΣ / Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου. Κάρτες έγχρωμες,
πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη της αφήγησης.

ΚΑΡΤΕΣ/ Σύνδεσμοι. Υλικό παρέμβασης για την εκμάθηση βασικών
συνδέσμων της ελληνικής γλώσσας.

Κοινωνικές καταστάσεις. Δραστηριότητες σε ηλεκτρονική μορφή, με
δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. Για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του
αυτισμού, ώστε μέσα από τις δραστηριότητες να εκφράσουν σκέψεις και
φόβους για διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, π.χ. για το σχολείο.

PLAY 5 COMBO PACK (για το φώνημα Ρο & τα συριστικά φωνήματα Σ, Ζ, Ξ, Ψ,
ΤΣ, ΤΖ)

Τύπου PLAY 2 (για το φώνημα Λάμδα)

Υλικό θεραπείας για τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου, με
φωτεινά και πολύχρωμα χρώματα, χαρούμενα για παιδιά, ως πίνακες τοίχου
με αποσπώμενα κομμάτια.

Θεραπευτικός καθρέφτης, από άθραυστο γυαλί, να μπορεί να σταθεί σε
επικλινή θέση, ελαφρύς, να μεταφέρεται εύκολα και να διπλώνεται σε
επίπεδη επιφάνεια.

Υλικό παρέμβασης / διαδραστικό παιχνίδι για το Β και το Δ από κάρτες εικόνες που αφορούν στα φωνήματα β και δ.
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Έντυπο υλικό παρέμβασης για μαθητές δημοτικού, με δυσκολίες στην
παραγωγή γραπτού λόγου, διδάσκοντας τους τη διαδικασία σύνθεσης
αφηγηματικών κειμένων.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για Ρήματα έκφρασης, ιδανικά διαστάσεις τουλάχιστον
200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για κοινά ρήματα, διαστάσεις τουλάχιστον 200 x 150mm
περίπου, πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για βασικά ρήματα, ιδανικά διαστάσεις 200 x 150mm
περίπου, πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για τους χρόνους ρημάτων, ανεξαρτήτου μεγέθους,
πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ
χρωματιστές
πλαστικοποιημένες..

ΚΑΡΤΕΣ
χρωματιστές
πλαστικοποιημένες..

για τα συναισθήματα ανεξαρτήτου μεγέθους,

για

για

επίθετα,

προθέσεις

ανεξαρτήτου

ανεξαρτήτου

μεγέθους,

μεγέθους,

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

20PROC006868820 2020-06-16

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για να μαντεύει το παιδί τι δεν ταιριάζει στην εικόνα
ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές με αντικείμενα που το παιδί θα πρέπει να βρει σε ποιόν
ανήκουν ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για το ποιο αντικείμενο είναι διαφορετικό από τα
υπόλοιπα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

-

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

-

-

Τι

Τι

Τι

-

είναι

είναι

έχει

Τι

μέσα;

λάθος;

προστεθεί;

είναι

αυτό;

ανεξαρτήτου

ανεξαρτήτου

ανεξαρτήτου

ανεξαρτήτου
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ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι λείπει; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.
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ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Αντικείμενα καθημερινής χρήσεως ανεξαρτήτου
μεγέθους, πλαστικοποιημένες.

ΤΕΣΤ για πρώιμη ανίχνευση Δυσλεξίας, σταθμισμένο στα ελληνικά, με
σύντομο χρόνο χορήγησης (όχι περισσότερο από 30 λεπτά της ώρας).

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Κάρτες/εικόνες με ουσιαστικά, για παιδιά
ηλικίας 4-8 ετών περίπου (καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες
αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια κ.λπ.).

Δοκιμασία για τη γλωσσική αντίληψη και έκφραση. Έντυπο υλικό για παιδιά
με επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές.

Δοκιμασία για μορφή, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία της ελληνικής
γλώσσας. Τεστ σταθμισμένο στην ελληνική γλώσσα, που να δοκιμάζει σε
σύντομο χρονικό διάστημα τις ικανότητες του παιδιού για τη
μορφή/σύνταξη/γραμματική και χρήση της γλώσσας.

Βιβλίο επικοινωνίας. Τύπου εναλλακτικής επικοινωνίας.

Πακέτα δραστηριότητας. Για εναλλακτική επικοινωνία.

Σετ Εικόνων. Για εναλλακτική επικοινωνία.
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CDs, DVDs , Video. Για την προώθηση της εναλλακτικής επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Για την εναλλακτική επικοινωνία.

Οπτική υποστήριξη & Πίνακες χρόνου. Για εναλλακτική επικοινωνία.

Πακέτο Αρχάριου. Για εναλλακτική επικοινωνία.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
13"Εκπαιδευτικό παιχνίδι που αναπτύσσει την ικανότητα ελέγχου της
αναπνοής και τους µύες των χειλιών. Το παιδί φυσάει ελεγχόµενα την µπίλια
για να τη µετακινήσει στις θέσεις µε το χρώµα, το σχήµα ή τον αριθµό που
επιθυµεί, µε τη σειρά προκαθορισµένης διαδροµής η προσπαθώντας να
δηµιουργήσει το απαιτούµενο άθροισµα 13. Περιλαµβάνει µια µπίλια και
ξύλινη βάση (διαστάσεις: 19 Χ 7cm). Αποτελεί εξαιρετικό βοήθηµα για
λογοθεραπεία και ασκήσεις λόγου.

7
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ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Πρόγραµµα µε διαφορετικές ασκήσεις που έχουν
στόχο τη βελτίωση της άρθρωσης και την ανάπτυξη των µυών στα χείλη, τα
µάγουλα και τη γλώσσα.

7
2

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες
στο τάϊσμα και την κατάποση, νευρολογικά ελλείμματα, διαταραχές
αναπτυξιακής και αισθητηριακής διαδικασίας. Καρτέλες με έγχρωμες
φωτογραφίες που παρουσιάζουν με ακρίβεια στοματικές ασκήσεις λόγου &
άρθρωσης για το σαγόνι, τα χείλη, τα μάγουλα και τη γλώσσα.
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ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, Καρτέλες που απεικονίζουν διασκεδαστικά
πρόσωπα και προκαλούν τα παιδιά να µιµηθούν τους µορφασµούς που
βλέπουν.

ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 4 ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ, Με εργονομική μεταλλική λαβή
αλουμινίου, η οποία θα είναι στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο,
φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με εργονομική μεταλλική λαβή
αλουμινίου, στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό
δόνησης να διατίθεται με ένα εναλλασσόμενο άκρο.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, Για τα στυλό δόνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι
ελαφριά και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό δόνησης να διατίθεται με
ένα εναλλασσόμενο άκρο.

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ- τύπου ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 5 ΑΚΡΑ,
- TRAVEL KIT. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA
χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ 4 ΑΚΡΑ & 2
GRABBERS –STARTER KIT, Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς
οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή
λάτεξ.

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΚΡΑ,
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν
περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1
0

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 9

20PROC006868820 2020-06-16

8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ, Βιβλίο χρήσης

ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ SMALL, Με ανάγλυφη βάση που θα προσφέρει αυξημένη
αισθητηριακή επίγνωση και σταθερότητα κατά το τάισμα. Μέγεθος πλάτους
υποδοχής περίπου 2,00-2,50 cm

Mπουκάλι εύκαμπτο με καπάκι KIT ULTRA, με βαλβίδα ελέγχου & επιλογής
ροής, κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, με βαλβίδα
επιλογής ροής (Select-Flow Valve), & ειδικά καλαμάκια.
Ποτήρι με καλαμάκι Τύπου CIP-KUP ASSEMPLY. Βασικό σετ της σειράς CIP-KUP
και επιτρέπει στα άτομα να μάθουν ή να ξαναμάθουν να πίνουν με καλαμάκι
καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής
που περιλαμβάνεται διασφαλίζει ότι το υγρό θα παραμείνει στο καλαμάκι
χωρίς να ρέει πίσω στο ποτήρι, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο
βήχα και πνιγμού. Η διατήρηση του υγρού στο καλαμάκι βοηθά επίσης τα
άτομα με αδύναμο θηλασμό και μπορεί έτσι να κάνει ευκολότερη τη
μετάβαση από το τάισμα με μπιμπερό στην πόση με ποτήρι. Από την
κατασκευή της η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής είναι προ-ρυθμισμένη για
μέτριο περιορισμό, για χρήστες δηλαδή που τείνουν να εισπνέουν ή να
λαμβάνουν πολύ υγρό σε μία κατάποση. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής
όμως μπορεί να ρυθμιστεί από το θεραπευτή έτσι ώστε να αυξηθεί η ροή,
μειώνοντας συνεπώς την προσπάθεια πόσης. Το σετ 1 εύκαμπτο Cip-KupBottle
με καπάκι που κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, 1
βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής (Select-FlowValve), ειδικό σωλήνα μάσησης
(Polytube) 20,5cm, 1 LipBlok (3/4” σχεδόν 2cm) και 12 ειδικά καλαμάκια.
ΚΟΥΤΑΛΙ & ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ, Με ειδική
αντιολισθητική λαβή του και ρηχή υποδοχή που βοηθούν στις περιπτώσεις
που υπάρχει περιορισμένος έλεγχος των στοματικών κινήσεων. Να
χρησιμοποιείται επίσης και ως γλωσσοπίεστρο. Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο,
φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.

ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ, Ως γέφυρα μετάβασης προς τη λιωμένη τροφή και στη
συνέχεια ανάμεσα στη λιωμένη και τη στερεά τροφή για τα παιδιά με
αισθητηριακές δυσκολίες. Εγκεκριμένο από τον οργανισμό FDA.

ΟΜΑΔΑ 12: ΗΧΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Θεατρικός προβολέας 600Wsilver με 4 ανταλλάξιμους φακούς (VNSP-NSPMFL-WFL) δυνατότητα τοποθέτησης goboprojection. Στην συσκευασία
συμπεριλαμβάνονται και οι 4 φακοί. Βάση λυχνίας: G9,5. Λυχνία: GKV600W.
Βάρος:4kg

Ψηφιακό Dimmer 6 καναλιών των 16Α ανά κανάλι, DMX 512, τριφασικό ή
μονοφασικό, Hardwired (Κλέμενς) & χειριστήριο 6 ποντενσιομέτρων, Prehear,
in/out 3-pinXLR

Καλωδίωση ειδική για την σύνδεση των ανωτέρω

Εξέδρα με προφίλ αλουμινίου, περίπου 200Χ100 εκ με ύψος περίπου 60 εκ.
Για μόνιμη ή μη εγκατάσταση, αντιολισθητική και αδιάβροχή, εύκολη στο
στήσιμο χωρίς εργαλεία, με δυνατότητα συγκράτησης μεταξύ τους.

Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή, επαγγελματικής χρήσης, με οθόνη υγρών
κρυστάλλων (LCD) και ρολόι. Να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή
επιτραπέζια. να Διαθέτει τουλάχιστον 2 διαφορετικές μελωδίες ειδοποίησης
κλήσης, μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου.

Ασύρματο τηλέφωνο, Ψηφιακής τεχνολογίας, Αναγνώριση κλήσης .

Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερική: IA-BL5201A * 1080p 2MP * 2 συστοιχίες IR LED
*Εύρος IR: 20m/60ft *2,8mm IR 2MP Φακός *Ενσωματωμένο ICR *Σχεδιασμός
3 αξόνων Gimbal *Αντιβανδαλιστική Μεταλλική Κατασκευή *Στεγανότητα IP66
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, 5υβριδικό καταγραφικό, Χωρίς δεσμεύσεις,
επιλογή AHD ή TVI κάμερας, Καταγραφικό Ultra High Definition για κάμερες
3,4,5,8MP(4K) μέσω ομοαξονικού μέχρι 1000m, Παρακολούθηση καμερών
στην οθόνη του DVR από άλλα καταγραφικά ή IP κάμερες σε τοπικό ή
απομακρυσμένο δίκτυο, Δυνατότητα καταγραφής σε πολλά καταγραφικά.
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Τροφοδοτικό 12 V *9 A * 9 CH

Τροφοδοτικό 12 V *5 A * 4CH

HDD 1ΤB

BNC ΠΡΕΣΑ

Αναλόγιο ομιλιών. Με μεταλλική βάση βαμμένη με εργοστασιακή
ηλεκτροστατική βαφή της επιλογής μας, ύψους περίπου 125 εκ. Επιφάνεια
κεκλιμένη από ξύλο ή μοριοσανίδα με μετώπη και πλαϊνά χρώματος επιλογής
μας διαστάσεων περίπου 60*45 εκ
ΟΜΑΔΑ 13: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Στρώμα προσγειώσεως - όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Το στρώμα να είναι
από υλικό διπλής ελαστικότητας, να έχει αφρό για άνετες προσγειώσεις
(μαλακός αφρός) και εγγυημένη προστασία (σκληρός αφρός). Οι άκρες να
έχουν ταινία velcro για πολλαπλούς συνδυασμούς. Η μια πλευρά του
στρώματος να είναι αντιολισθητική και οι πόροι στα πλαϊνά να λειτουργούν
σαν αεραγωγοί για την προστασία των ραφών. Χρώμα μπλε. Οι διαστάσεις να
είναι Μ/Πλ/Παχ: 200Χ100Χ10 cm Βάρος : 7,5 Kgr.
Σκαλοπάτια ψυχοκινητικής αγωγής με 3 διαφορετικά τμήματα αυξανόμενου
μεγέθους. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του
αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να
μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να
ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να
καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η
πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις : 95Χ50Χ37,5εκ
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Μεγάλο κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ
το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα
και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να
έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να
έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις :
76Χ50Χ50εκ
Μικρό κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το
οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και
την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει
αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει
αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m διαστάσεις:
75 Χ 50 Χ 28
Μεγάλος διπλός βατήρας –όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει
κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω,
διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να
μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro
με την υπόλοιπη σειρά , να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα
και να έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να
είναι: 24 Kg/m. Διαστάσεις : 174Χ50εκ
Ημικύκλιο- όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο
φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας
το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από
παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη
σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει
μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m.
Διαστάσεις 100Χ50Χ28εκ
Ημικύκλιο όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, χωρίς οπή, με κάθετη τη
μια επιφάνεια. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή
του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να
μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να
ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να
καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η
πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m με διαστάσεις 47 Χ 23 Χ 28 εκ
Μικρό στήριγμα -όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο
φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας
το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από
παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη
σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει
μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m
Διαστάσεις : 58Χ28Χ39εκ, ύψος τούνελ 32 εκ
Μεγάλο στήριγμα όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο
φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας
το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από
παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την
υπόλοιπη σειρά , να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να
έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24
Kg/m. Διαστάσεις : 58Χ2862εκ, ύψος τούνελ 32 εκ
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Μαλακή δοκός, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, με κάθετη επιφάνεια
στην μια πλευρά και οβάλ στην άλλη. Nα έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο
να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την
ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει
αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει
αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις :
116Χ28Χ32εκ
Πολύχρωμο στρώμα φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Από τη μια πλευρά να
έχει 4 χρώματα και από την άλλη να είναι μπλε. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό
με ενίσχυση στα άκρα. Μαλακή επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα με
θερμοπλαστικό πολυμερές κάλυμμα. Με φερμουάρ για την εκτόνωση του
αέρα, την απορρόφηση των κραδασμών και την προστασία των ραφών. Με
αντιολισθητική βάση και κάλυμμα με αντιπυρική προστασία. Πυκνότητα
αφρού: 24 kgr/m2. Διαστάσεις: Μ/Πλ/Υ 135 Χ 135 Χ 2 εκ
Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής NFS 54-300: Podium Actigym Ευρύχωρη
πλατφόρμα για σκαρφάλωμα και ισορροπία Μ/Πλ/Υ : 74Χ74Χ59 cm Μ/Πλ
πλατφόρμας : 64Χ64 cm Διαμ. Μπάρας : 34 mm. Από μασίφ λουστραρισμένο
ξύλο και μπλε λάκα.

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πολυβάση Actigym Σχέδιο :
Claude Imhof 2 πλευρές με 4 μπάρες, μια πλευρά με 3 μπάρες Μ/Πλ/Υ :
117Χ84Χ102 cm Βάρος : 18 kg. Από μασίφ ξύλο.
Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πύργος Actigym, 4 πλευρές : 5
μπάρες, 6 μπάρες, τοίχος αναρρίχησης, ανεμόσκαλα. Οι 2 πλευρές με τις
μπάρες βρίσκονται δίπλα δίπλα, ώστε να επιτρέπουν το γωνιακό
σκαρφάλωμα, Μ/Πλ/Υ : 160Χ160Χ163 cm. Μ/Πλ κορυφής : 80Χ80 cm. Βάρος :
50 kgr Από μασίφ ξύλο. Ο τοίχος αναρρίχησης είναι από κόντρα πλακέ
θαλάσσης.

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Γέφυρα, Ανεμόσκαλα που
προσαρμόζεται πάνω σε 2 παράλληλες μπάρες, Μ/Πλ : 220Χ48 cm.
Συνοδεύεται από 4 ελαστικά λουριά. Από μασίφ ξύλο και σκοινί

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Σκάλα, Σκάλα με 17 μπάρες.
Μ/Πλ : 220Χ48 cm. Διαστήματα : 8,5 cm. Από μασίφ ξύλο
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Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Κεκλιμένη μπάρα, Μ/Πλ :
220Χ48 cm. Από μασίφ, στέρεο ξύλο.
Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Αναστρέψιμη μπάρα, 5 βαθμίδες
σε μια μπάρα για σκαρφάλωμα με τα χέρια ή με τα πόδια. Η μπάρα
προσαρμόζεται στον πύργο, στην πολυβάση, ή στο Podium, ή μπορεί απλά να
τοποθετηθεί στο πάτωμα. Είναι αναστρέψιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως απλή μπάρα. Μ/Πλ/Παχ : 125Χ8Χ8 cm. Από μασίφ ξύλο με στρογγυλεμένες
ακμές και γωνίες.
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Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Ελαστικά δαχτυλίδια Actigym,
Ιδιαίτερα σταθερά, ελαστικά δαχτυλίδια για περισσότερη ασφάλεια. Σετ των 4
τεμαχίων. 4 σετ. Πάχος : 7 mm

2
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Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Μπάρα αναρρίχησης διπλής
όψης, Με 10 ανεξάρτητα ξύλινα κομμάτια με στρογγυλεμένες άκρες στην μία
πλευρά και κεκλιμένη μπάρα στην άλλη. Από μασίφ ξύλο. Μ/Πλ/Παχ :
140Χ46Χ6εκ
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Γέφυρα διπλής όψεως - όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, τύπου
Basculo, που λειτουργεί ως ταλαντευόμενη δοκός ή ως σταθερή γέφυρα. Από
λουστραρισμένο κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φυσικό ή μπλε χρώμα.
Διαστάσεις: Μ/Πλ/Υ : 115 Χ 36 Χ 20 εκ., διάμετρος μπάρας 3,8 εκ, μέγιστη
γωνία 19 μοίρες

Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Βασικό
Gymkit, 3 δοκοί + 8 τούβλα+ 12 ράβδοι (70 cm και 100 cm) +16 κλιπς. Σκληρά
πλαστικά στοιχεία
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Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Κλιπς
Gymkit, Σύνδεσμοι για την ένωση ράβδων και στεφανιών. ( 4 σύνδεσμοι από
κάθε τύπο ), Περιστρέφονται και τοποθετούνται σε 2 προκαθορισμένες θέσεις
( παράλληλα και κάθετα ). Σετ των 8 τεμαχίων

2
4

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Gymkit τούβλα, Τα πλαστικά αυτά τούβλα χρησιμοποιούνται για την στήριξη
των ράβδων πάχους 20 mm ή 25 mm. Μπορούν επίσης να στηρίξουν τα
στεφάνια σε κάθετη θέση. Τοποθετούνται και το ένα πάνω στο άλλο για τη
δημιουργία διαφορετικού ύψους, λειτουργούν ως στήριγμα για τις δοκούς και
έχουν έρμα για περισσότερη σταθερότητα. Υ/Διαμ : 12Χ16 cm. Συνολικό
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τερματισμένο βάρος : 1kgr Σετ των 4 τεμαχίων.

2
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Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Πλατφόρμα Gymkit, Φαρδιά, σταθερή και ιδιαίτερα ανθεκτική πλατφόρμα για
τη δημιουργία σταυροδρομιών, εμποδίων και διαφορετικών επιπέδων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για άλματα. Πράσινο πλαστικό,
Μ/Πλ/Παχ : 55Χ55Χ5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr
Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Συνοδευτικοί κύλινδροι Gymkit, Κύλινδροι εύκολοι στη χρήση που μπορούν να
τοποθετήσουν στο εσωτερικό των δοκών και των τούβλων, ενώνοντας μεταξύ
τους, για περισσότερη σταθερότητα. Απομονώνεται εύκολα χωρίζοντας σε
τμήματα μεταξύ τους. Μπλε πλαστικό. Μ/Διαμ : 98Χ2,5 cm. Σετ των 6
τεμαχίων.
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Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Δοκοί Gymkit, Πλαστικοί δοκοί με αντιολισθητική επιφάνεια που στερεώνεται
πάνω στα τούβλα ή μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για ισορροπία,
πήδημα και αποθηκεύονται εύκολα η μία πάνω στην άλλη. Μ/Πλ/Παχ :
100Χ16Χ5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr. Σετ των 3 τεμαχίων.
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Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και
τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 70 cm.

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και
τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων Διαμ : 2,5 cm Μ : 1 m.

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και
τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 1,50 m.

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα
για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4
τεμαχίων, Διαμ/Παχ : 35Χ0,72 cm.

Ν
ΑΙ

2

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

3

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

20PROC006868820 2020-06-16

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα
για να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4
τεμαχίων, Διαμ/Παχ : 50Χ0,72 cm

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Στεφάνια πλακέ Gymkit, πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για
να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, 1
σετ για κάθε διάμετρο, Διαμ/Παχ : 65Χ0,72 cm.

Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 1 κιλό.

Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 2 κιλά
ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Ειδικά
σχεδιασμένος δίσκος ισορροπίας, με αφαιρούμενο κάλυμμα για τη
δυνατότητα άσκησης των παιδιών σε καθιστή ή όρθια θέση. Να
κατασκευάζεται από ανθεκτικό πλαστικό και περιμετρικά να διαθέτει 4
ενσωματωμένες χειρολαβές. Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 60 κιλά.
Με διαστάσεις περίπου: 76 εκ διάμετρος, 14,5 εκ ύψος.

Παιχνίδι μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής., τύπου Rompa.
Να αποτελείται από 10 κορίνες ύψους 30,5 εκ, 2 μπάλες και τσάντα
μεταφοράς. Από να ανθεκτικό πλαστικό που καθαρίζεται εύκολα.

Σετ μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής από μαλακό υλικό
χνουδωτό με πέλος που αποτελείται από 10 κορίνες, δύο μπάλες και ένα
χαλάκι.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, με 10
τουλάχιστον κρίκους από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, σε διάφορα χρώματα.
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Βαρελάκια στόχος, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, πολύχρωμες μπάλες και βαρελάκια.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
μεταλλικό σκελετό και ναϊλόπανο που προσαρμόζεται με κλιπς πάνω του. Να
συνοδεύεται από αντίστοιχα μπαλάκια που μπαίνουν στον κεντρικό στόχο.
Γιγάντιο παιχνίδι με δίσκους και πλαίσιο. παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο υλικό. Ο κάθε χρήστης πρέπει να καταφέρει να σχηματίσει μια
σειρά 4 ίδιων δίσκων πριν τον αντίπαλό του. Το πλαίσιο αποσυναρμολογείται
για εύκολη αποθήκευση. Κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Περιλαμβάνει 42 δίσκους (21 από κάθε χρώμα). Διαστάσεις: 118 εκ μήκος Χ 60
εκ πλάτος Χ 88 εκ ύψος

Γιγάντιο παιχνίδι σκορ 4, τύπου 176, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής
αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.

Αλεξίπτωτο επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο
υλικό, με 8 λαβές για πιάσιμο, διάμετρος 3,5 m. Κατάλληλο για να προωθήσει
το ομαδικό παιχνίδι και τη συνεργασία. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό
υλικό.

Παιχνίδι Ντόμινο σε μεγάλο μέγεθος, από αφρό PU. Διαστάσεις: 15,3 εκ
μήκος, 7,7 εκ πλάτος, 2,6 εκ ύψος
Δίσκοι - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο
υλικό, 2 μεγεθών με διαφορετικά χρώματα και επιφάνειες, τύπου Rompa. Οι
μικρότερου μεγέθους δίσκοι τοποθετούνται μέσα σε ένα σάκο και με βάση
την υφή της επιφάνειάς τους αντιστοιχούνται με τους δίσκους μεγαλύτερου
μεγέθους. Η αντιστοίχιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και με βάση το
χρώμα. Κατάλληλοι για τα άνω και κάτω άκρα. Εύκολοι στο καθάρισμα και στη
χρήση. Άνω επιφάνεια από καουτσούκ. Συμπεριλαμβάνονται: 5 μεγάλοι και 5
μικροί δίσκοι, σάκος με κορδόνι και μαντήλι για το δέσιμο των ματιών.
Διαστάσεις: μικροί δίσκοι 26,5 εκ διάμετρος x 3,5 εκ ύψος, μικροί δίσκοι 11 εκ
διάμετρος x 1 εκ ύψος, σάκος 29 x 24 εκ.
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Παιχνίδια ισορροπίας, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, σετ από 8 πλαστικά
τεμάχια πάνω στα οποία τα παιδιά μπορούν να περπατήσουν, να
πηδήξουν, να τρέξουν, με τέσσερα χρώματα που μπορούν να διαταχθούν για
παιχνίδια ισορροπίας. Διαστάσεις περίπου Μ/Πλ/Y: 24.5 x 24.5 x 4 cm.
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Θόλοι ισορροπίας, τύπου Rompa επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής
αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.. Ενθαρρύνουν τον συντονισμό, τη κίνηση και
την αντίληψη της στάσης του σώματος. Βοηθούν την μυϊκή ενδυνάμωση των
κάτω άκρων. Ιδανικοί για παιχνίδι. Σε ποικιλία χρωμάτων. Διαστάσεις: περ. 17
cm διάμετρος, 8 cm ύψος.
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18 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, 6 διαφορετικά χρώματα και 3
σχήματα,
από ανθεκτικό
πλαστικό.
Πλευρά τετραγώνου
23cm,
πλευρά τριγώνου 28cm, διάμετρος κύκλου 23cm.

ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΕΣ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο υλικό. Σετ 6 ζευγάρια (3 πατούσες και 3 παλάμες) από πολύ
ανθεκτικό, εύκαμπτο, πλαστικό υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια.

Μαξιλάρι σφήνα κατάλληλο για τοποθέτηση στο κάθισμα, τύπου Ledraplastic.
Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να
μην περιέχει λάτεξ. Διαστάσεις: 36 x 36 x 7 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος
χρήστη: 120 κιλά.
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Μαξιλάρι κατάλληλο για τοποθέτηση στη πλάτη του καθίσματος, τύπου
Ledraplastic. Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με
αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Με κάλυμμα και κορδόνι για τη πρόσδεση στο
κάθισμα. Διαστάσεις: 33 x 24 x 5 εκ.
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2 μαξιλάρια – σφήνες, τα οποία όταν συνδέονται να σχηματίζουν κύβο
διαστάσεων 40 Χ 40 Χ 40 εκ, τύπου Patterson, με ποικίλες επιλογές
τοποθέτησης. Οι 2 σφήνες να διαθέτουν ιμάντα Velcro υψηλής αντοχής για
την ισχυρή πρόσδεσή τους ή την μεμονωμένη χρήση τους. Να είναι
υπενδεδυμένες με βινύλ που καθαρίζεται εύκολα και να διαθέτουν
προσθαφαιρούμενο κάλυμμα με φερμουάρ. Χρώματα: 1 μπλε και 1 πράσινο.

5
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Τρόμπα, ειδική για τις μπάλες φυσικοθεραπείας, τύπου Ledraplastic. Ελαφριά
και μήκους 18 εκ.
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Μαξιλάρι ισορροπίας, τύπου Ledraplastic. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα
και να μην περιέχει λάτεξ. Διάμετρος 35 εκ. κ 0,60 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο
βάρος χρήστη: 120 κιλά.
Τέρμα - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο
υλικό, με μεταλλικό σκελετό. Διαστ. : 1Χ1m
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ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με
προστατευτικό αφρώδες ολόγυρα, με 8 πόδια, διάμετρος 123 εκ.
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ΣΤΟΧΟΣ επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο
υλικό, 2 όψεων με ιπτάμενα χρωματιστά φουλάρια με velcro.
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ΡΙΞΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ, Παιχνίδι ευκινησίας που να αποτελείται από μία ξύλινη βάση
40x40cm και ένα λάσο 6cm. Το σχοινί πρέπει να τυλιχτεί γύρω από ένα ξυλάκι.
Το κάθε ξυλάκι να έχει ένα διαφορετικό χρώμα και αντιστοιχεί σε
διαφορετικούς πόντους.

Μπάλες αφής, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, σετ 6
τεμαχίων, διάμετρος 11 εκ.

ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY ΜΕ ΦΩΣ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο υλικό. ΣΕΤ 4 τεμ, διάμετρος 10 εκ
ΚΥΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ SENSORY 40 εκ, με καλώδιο, από ανθεκτικό υλικό.
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ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΦΗΣ BUTTERFLY TOUCH ME, Χαλάκια αφής. Σε σχήμα πεταλούδας,
που θα βοηθούν στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής. Σετ χαλάκια με
διαφορετική αφή το κάθε ένα από αυτά.Μήκος τουλάχιστον 60cm

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ & ΦΩΣ, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, σετ
των 4, με διάμετρος 8 εκ.

ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY MIX PACK, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, 20 τεμάχια, από
ασφαλές και υψηλής αντοχής υλικό, σε ποικίλα σχέδια-χρώματα.

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ μαλακά, αφρώδη, από αρίστης ποιότητας
υλικό.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ – ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ από αρίστης ποιότητας υλικό

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ HANG A HOOP, μαύρου χρώματος με τρίχρωμο δίχτυ,
από καλής ποιότητας υλικό

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ BACK TO BACH, από πλαστικό υλικό υψηλής
ποιότητας και αντοχής, με 2 στεφάνια (από ένα σε κάθε πλευρά),
ρυθμιζόμενο ύψος.

ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ, από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας
και αντοχής.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και
αντοχής

Επιδαπέδια μπασκέτα, Να περιλαμβάνει τρίχρωμο δίχτυ και να έχει διάμετρος
στεφανιού περίπου 40cm και ύψος 80-90cm περίπου.

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ, από αφρώδες υλικό, μαλακό, άοσμο, μη τοξικό,
ακίνδυνο και κατάλληλο για παιδιά.

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη
οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον
180Χ50cm

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη
οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον
300 Χ 60 εκ.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ από μεταλλική βάση με 5 δακτυλίους, να διαθέτει 2
βάσεις ώστε να στέκεται το παιχνίδι σε πιο κάθετη θέση.Να περιλαμβάνει 5
κρίκους εύκαμπτους σε 5 διαφορετικά χρώματα
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής που βοηθάει τα
παιδιά να εξασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, την αίσθηση της ισορροπίας και
να αναπτύξουν την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων. Να
αποτελείται από µεγάλες πλάκες διαδροµών διπλής όψης (50 Χ 50cm) από
υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό και σήµατα διαδροµής: αρχή, τέλος,
στροφή και διασταύρωση.

ΜΠΑΛΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΡΟΛΟ).
Από
αφρώδες
αντιολισθητικό υλικό EVA. Διαστάσεις περίπου (διάμετρος/μήκος): 30 Χ 50 εκ,
40 Χ 80 εκ, 50 x 100 εκ.
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ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ, από εύκαμπτο μαλακό υλικό,
αρίστης ποιότητας και αντοχής στο χρόνο, διάμετρος περίπου 45,55,75 εκ
αντίστοιχα
ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, πλαστικός φουσκωτός, μήκος 45 εκ., υψηλής αντοχής,
κατάλληλος για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας,
φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης.
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ΜΙΣΗ ΜΠΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, υψηλής αντοχής, από πλαστικό υλικό
αρίστης ποιότητος και μεγάλης αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων
γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής
αποκατάστασης διάμετρος 40 εκ.

Μπάλα Hop Ball, από αφρολέξ, 45 και 65 εκ. διάμετρος

Μπάλα καγκουρό, να διαθέτει λαβές για ασφαλέστερο παιχνίδι, από PVC
(χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό αρίστης ποιότητος και μεγάλης αντοχής, 40εκ.
η μία και 55 εκ. διάμετρος η δεύτερη.

Χοπ-Χοπ ζέβρα, Χοπ-Χοπ αλογάκι, από PVC (χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό
αρίστης ποιότητος και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και 55 εκ. διάμετρος η
δεύτερη.μήκος 55 ρκ. και ύψος καθίσματος 27 εκ.

ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ, για ασκήσεις συγχρονισμού διάμετρος 20 εκ.

ΜΠΑΛΑ ΑΦΗΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχής, διάμετρος 16,5 εκ
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ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5

ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ασφαλής και υψηλής αντοχής
ΜΠΑΛΑ COAT FOAM, ασφαλής και υψηλής αντοχής διάμετρος 15 εκ.
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ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχή. Σετ 8
τεμαχίων , 4 ΠΟΥΑ ΚΑΙ 4 ΡΙΓΕ

ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ¼ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΣΕΤ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΑΦΗΣ: ασφαλή και υψηλής αντοχής

ΖΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 20Χ20Χ20 εκ., ασφαλές και υψηλής ποιότητος επαγγελματικό
παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής

ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΚΕΤ ασφαλές και υψηλής ποιότητος επαγγελματικό παιχνίδι
ψυχοκινητικής αγωγής
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ΔΙΣΚΟΙ MINI DISK (ΣΕΤ 2 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ) ασφαλές και υψηλής ποιότητος
επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής

ΖΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ 3 ασφαλές και υψηλής ποιότητος
επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής

ROCKET GAME, ασφαλές και υψηλής ποιότητος επαγγελματικό παιχνίδι
ψυχοκινητικής αγωγής

ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, γερής κατασκευής
ΤΡΟΛΕΙ ΟΡΓ.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 3ΟΡΟΦΟ από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας, Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού,
μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, με ειδικές θέσεις για την
αποθήκευση οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής, άκρα στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα παιδιά.
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ σε διαστάσεις: 96Χ61Χ91cm
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ΡΑΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΤ από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητος και αντοχής,
ψυχοκινητικής αγωγής.

ΚΡΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6 ΧΡΩΜΑΤΑ από μαλακό, εύκαμπτο πλαστικό
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ΣΧΟΙΝΑΚΙ 5 ΜΕΤΡΑ, 3 τεμ γερής κατασκευής

ΜΠΑΛΑΚΙ SKIP N HOP γερής κατασκευής

ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6 αρίστης κατασκευής

ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ, 5 ΤΕΜ αρίστης κατασκευής

ΙΜΑΝΤΕΣ JUMP BANDS ΣΕΤ 6 αρίστης κατασκευής

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ αρίστης κατασκευής

ΡΑΚΕΤΕΣ BADALOONS ΣΕΤ 2 αρίστης κατασκευής

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ TARGET SET ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης
ποιότητος.

Ν
ΑΙ

3

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

5

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

Ν
ΑΙ

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 13

20PROC006868820 2020-06-16

1
1
1

1
1
2

1
1
3

1
1
4

1
1
5

1
1
6

1
1
7

1
1
8

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ

DIABOLO

SUPER ΖΑΡΙΑ ΣΕΤ 6 ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης ποιότητος

ΨΑΡΕΜΑΤΑ ROCK & FISH ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης
ποιότητος

ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ 10 m

Πατίνι από σκληρό πλαστικό με ρόδες που να έχουν ρουλεμάν και να μπορούν
να αλλάζονται. Μ/Πλ:40 x 31 cm., Μέγιστο βάρος: 50 kg περίπου.

ΡΟΛΑΚΙ ΜΑΣΑΖ 15 εκ διαμέτρου σε μπλε χρώμα

ΜΠΑΛΑ GEL ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, διάμετρος 12 εκ., βάρος 1 κιλό, από πλαστικό υλικό
αρίστης ποιότητας και αντοχής.
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ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ, περίπου βάρους 3kg και διαστάσεις: 25Χ25cm.
Από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητος, για συγκέντρωση και χαλάρωση
παιδιών με αυτισμό.

ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ στο χέρι, σετ των 3 τεμαχίων, σε διάφορα χρώματα και με
διαφορετικά είδη αφής.

ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΦΗΣ POM POM 10 εκ και σε διάφορα χρώματα.

ΛΑΒΗ μολυβιού τύπου ABILIGRIP από αφρώδες υλικό.

ΛΑΒΕΣ μολυβιού ΑΒΓΟΥΛΑΚΙΑ, σετ 3 τεμαχίων, από ειδικό υλικό που
προσαρμόζονται στο μολύβι, ποικίλα χρώματα.

ΓΑΝΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ)

ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΙΚΡΗ 3,5Χ7,5 εκ

ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕΓΑΛΗ 5Χ11,5 εκ
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ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΣΕΤ

ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 18 εκ. Με 3 κουδούνια εσωτερικά, τρύπες για
καλύτερο ήχο, υλικό: PU Super Soft, διάμετρος: 16cm, βάρος:
300gr. Κατάλληλη για μικρές ηλικίες.

ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΙ

ΜΠΑΛΑ OVERBALL 25 εκ

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ πλαστικές με φατσούλες που θα απεικονίζουν
διάφορα συναισθήματα, 20ΕΚ σετ 6 τεμαχίων τουλάχιστον.

ΜΠΑΛΑ RUBBERFLEX 21 εκ

ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE HANDBALL 15 εκ

ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE AMERICAN FOOTBALL size 5
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ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE BASKET SIZE 3

ΜΠΑΛΑ ΚΙΝΗΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30ΕΚ υψηλής αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία
ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και
ψυχοκινητικής αποκατάστασης.

ΣΑΚΟΣ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, από ναϊλόπανο, με φερμουάρ και λαβές.

Τρόμπα χειρός μεγάλη για μπάλες, να περιλαμβάνει διάφορες βελόνες

Δίχτυ για μπάλες με καλάθι, να χωράει 20 μπάλες

Το παιχνίδι του κλόουν

Σβούρα ψυχοκινητικής αγωγής από πολύ ανθεκτικό πλαστικό

Δίσκοι αφής και ισορροπίας, Διαστ.: 36x6cm Δίσκος τραμπάλα ισορροπίας με
ειδική επιφάνεια από υλικό που διεγείρει τα νεύρα και ενισχυμένη
αντιολισθητική βάση για ασκήσεις περιστροφής και ισορροπίας.
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Εύπλαστα δαχτυλίδια αφής διαστ. 16,5x3 cm. Σετ 2 τεμσ

1

ΟΜΑΔΑ 14: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τραπεζάκι παιδικό ξύλινο τετράγωνο, από ξύλο φουρνιστής οξιάς ή και από
συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιά ή φορμάικα το καπάκι, αρίστης
ποιότητος και με στρογγυλεμένα άκρα, καπάκια που συνδέονται στο σκελετό
με βιδωτές γωνίες για μεγαλύτερη ενίσχυση, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά
ανθεκτικό για οµαδικές ή ατοµικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών
περίπου 60 Χ 60 εκ.
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Καρεκλάκι παιδικό ξύλινο περίπου 31,5 Χ 35 εκ από ξύλο φουρνιστής οξιάς
βαμμένα με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνα
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.

Τραπεζάκι τετράγωνο με εσοχές, ύψους περίπου 56 εκ., διαστάσεις
108Χ108εκ. από ξύλο φουρνιστής οξιάς βαμμένο με μη-τοξικά, οικολογικά
χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.

Καρέκλες ξύλινες παιδικές, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, ύψος καθίσματος
περίπου 33 εκ., βαμμένες με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα και με
στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και
αντοχής στο χρόνο.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ, από ειδικό αδιάβροχο, μη τοξικό αφρώδες υλικό που
απορροφά τα χτυπήματα. Να τοποθετείται με ευκολία σε μεγάλες κάθετες και
οριζόντιες επιφάνειες, όπως γωνίες σε κολώνες ή έπιπλα, παράθυρα κ.α. και
να προστατεύει σε μέγιστο βαθμό από ατυχήματα. Να κόβεται και να
προσαρμόζεται εύκολα σε μικρότερο μήκος. Σε έντονα χρώματα. Διαστάσεις
4μ. τουλάχιστον κάθε ρολό.
Παραλληλόγραμμο σχολικό τραπέζι, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό
για οµαδικές ή ατοµικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών.
Στρογγυλεµένες γωνίες για απόλυτη ασφάλεια και αντοχή, βαμμένο με μητοξικά, οικολογικά χρώματα. Σύµφωνο µε τις προδιαγραφές της ΕΕ,
διαστάσεων 120 Χ 60 Χ 56cm περίπου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ. Από ξύλο φουρνιστής οξιάς µε χρωµατιστό κάθισµα και
πλάτη. Βαμμένη με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα Με ανατοµικό κάθισµα, µε
στρογγυλεµένα τελειώµατα και πολύ µεγάλης αντοχής. 34cm
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Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο διαμέτρου 184εκ περίπου, υψηλής ποιότητας,
εξαιρετικά ανθεκτικό για οµαδικές ή ατοµικές εργασίες και δραστηριότητες
των παιδιών, με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα.
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ΟΜΑΔΑ 15 : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Κλίνη εξεταστική, μεταλλικός ανοξείδωτο σκελετός, δερμάτινη επένδυση,
διαστάσεων περίπου 2,20Χ0,70Χ0,75 μ. Ανακλινόμενο προσκέφαλο ίσιου
τύπου και αυτοασφαλιζόμενο σε θέσεις από 0 έως περίπου 90 μοίρες,
μηχανισμό στερέωσης ρολού χάρτου

Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο ανοξείδωτο με 2 ράφια και 1 συρτάρι,
διαστάσεων περίπου 0,40 X 0,60 X 0,80 m., με 4 τροχούς ανθεκτικούς,
περιστρεφόμενους, από ανοξείδωτο υλικό και με φρένα

Αναστημόμετρο, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, με αναδιπλωμένη
τηλεσκοπική ράβδο υψηλής αντοχής, με διαβάθμιση ανά ένα (1) χιλιοστό,
εύρος μέτρησης μέχρι περισσότερο των 210εκ.

Σκαλοπάτι διπλό ανοξείδωτο ενισχυμένο με οριζόντιες ράβδους μεταξύ των
βάσεων στήριξης, με 6 πόδια με αντιολισθητικά πέλματα, με σκαλοπάτια
επενδυμένα με αντιολισθητικό υλικό, διαστάσεων περίπου 38 Χ 28 Χ 45 εκ

Στατώ ορού με δύο θέσεις, ανοξείδωτο μέταλλο, ρυθμιζόμενο ύψος μέχρι 2 μ.
με 5 οριζόντιες μεταλλικές βάσεις με περιστρεφόμενους τροχούς.
Αναστημόμετρο βρεφών-χαλάκι, φορητό, φιλικό με το δέρμα, να πλένεται
εύκολα και να διπλώνεται. Στο επάνω μέρος διαθέτει σταθερό τμήμα (στο
κεφάλι) και στο κάτω κινούμενο διευκολύνοντας τη χρήση. Να μετράει με
ακρίβεια το ύψος των βρεφών και μωρών ενώ αυτά είναι ξαπλωμένα.
Δυνατότητα έλεγχου της μέτρησης με ευκρίνεια και άνεση και από της δύο
πλευρές (βαθμονόμηση και από τις 2 πλευρές ανά ένα (1) χιλιοστό).
Δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο με βίδες.
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Παιδικό οξύμετρο φορητό, κορεσμός 0-100%, καρδιακοί παλμοί 10-250,
μνήμη αποθήκευσης δεδομένων, αυτονομία 30 ώρες, με μεγάλη και ευκρινής
LED έγχρωμη οθόνη και λειτουργία συναγερμού, λειτουργία με
ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής και φορτιζόμενη με
εναλλασσόμενο ρεύμα, με ακροδέκτες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και
ελληνικές οδηγίες χρήσης .

1
0

Βαμβακοδοχείο 1 λίτρου από ανοξείδωτο υλικό, το καπάκι να στηρίζεται πάνω
στο σώμα του δοχείου, ανοίγει εύκολα (χωρίς προσκόμματα) με την χρήση
του ενός χεριού, χωρητικότητας ενός λίτρου.
Νοσοκομειακή κλίνη τροχήλατη, ηλεκτρική πολύσπαστη, με μεταλλικό
σκελετό μεγάλης αντοχής, ξύλινες μετώπες και ξύλινα πλαινά ασφαλείας
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, ηλεκτρική ανύψωση της πλάτης, των ποδιών και
ολόκληρης της κλίνης από 80-100εκ., αναρτήρα ανύψωσης, κλείδωμα του
χειριστηρίου για αποφυγή ατυχημάτων, εφεδρική μπαταρία για λειτουργία σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος, πτυσσόμενη για εύκολη μεταφορά και
αποθήκευση, με τροχούς και φρένα σε τουλάχιστον δύο τροχούς, δυνατότητα
προέκτασης μήκους της κλίνης. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι: πλάτος 90100εκ. και μήκος 195-205εκ Μέγιστο βάρος ασθενή 170 κιλά.
Στρώμα 100% latex για νοσοκομειακή κλίνη διαστάσεων περίπου 2,00 Χ 0,90
Χ 0,13μ, βαμβακερή επένδυση με φερμουάρ, αντιμικροβιακή επεξεργασία,
αδιάβροχο 100% , να έχει κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόζεται
στις θέσεις που δίδονται στη κλίνη κατά την ανύψωση της πλάτης ή των
ποδιών. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα
με τις διαστάσεις της κλίνης που θα επιλεγεί.

1
1

Επίστρωμα με λάστιχο για νοσοκομειακή κλίνη βαμβακερό, αδιάβροχο
αντιαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό και πλενόμενο, με περιμετρικό λάστιχο για
καλή εφαρμογή, με πόρους για να αναπνέει. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις διαστάσεις της κλίνης και του
στρώματος που θα επιλεγούν.
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Ζυγαριά ψηφιακή επιδαπέδια, φορητή, από ανθεκτικό αντιολισθητικό υλικό,
ζύγιση έως 150 kg.

Παραβάν 3 φύλλων, τροχήλατο από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό, με
ύφασμα ανθεκτικό αφαιρούμενο πλενόμενο σε χρώμα της επιλογής μας,
ύψος περίπου1,80Χ 1,75μ
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Φιάλη ιατρικού οξυγόνου φορητή, χαλύβδινη με κλείστρο-στρόφιγγα 25Ε,
Πλήρης με Ο2, Χωρητικότητα: περίπου 16lt, Ύψος: περίπου 110 cm Βάρος:
περίπου 25 kgr
Αναρρόφηση φορητή, με ρεύμα 230V/50Hz του δικτύου, με δυνατότητα
ταυτόχρονης φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας των 12V,από ειδικό
μίγμα πλαστικού υψηλής αντοχής, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων, με
βαλβίδα ασφαλείας για να σταματάει τη λειτουργία σε περίπτωση που η
φιάλη γεμίσει. Η ένταση να ρυθμίζεται από ειδικό περιστρεφόμενο διακόπτη,
με ενσωματωμένο μανόμετρο (περίπου 0- 800mmHg) που να δείχνει την
υποπίεση, με χειρολαβή μεταφοράς, ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης
λειτουργίας ή φόρτισης και μέγιστης αναρροφητικής ισχύος περίπου 16lit/min
Νεφελοποιητής μηχανικός, Εύκολος στην χρήση & τον καθαρισμό. Με ταχεία
Νεφελοποίηση έως και 50% του χρόνου. Συνεχής Λειτουργία για όσο διαρκεί η
νεφελοποίηση. Εξάρτημα για χρήση από τη μύτη. Ανταλλακτικό φίλτρο.
Θάλαμο εκνέφωσης υψηλής ροής. Επιστόμιο. Μάσκα για βρέφη, παιδιά και
ενήλικες. Επίπεδο Θορύβου περίπου 55 dB (A). Χωρητικότητα Φαρμάκου:
περίπου 5 ml.

Δίσκος νοσηλείας, ανοξείδωτο 18/10, διαστάσεις περίπου 40x30x5 cm
Παιδιατρικό λαρυγγοσκόπιο με κυρτές λάμες, Λαμπτήρας αλογόνου ψυχρού
φωτισμού, Ελαφρύ εργονομικό χερούλι, Επαφές από ανοξείδωτο ατσάλι,
Εύκολη αποστείρωση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα, σε αντικραδασμική
θήκη, το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 λεπίδες τύπου miller 1-2-3
κατασκευασμένες σύμφωνα με με ISO 7376:2003
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Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, Πλήρως αυτόματος, ο οποίος να αναλύει
τον ρυθμό της καρδιάς και να παρέχει ηλεκτροσόκ (αν χρειάζεται) σε θύματα
αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, Να αποδίδει ενέργεια >200J, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ΑΗΑ 2010, Ο χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ να είναι < 10 sec., Ο χρόνος
φόρτισης στα maximum Joules να είναι < 8 sec, Να ανιχνεύει εμφυτευμένο
βηματοδότη, Να παρέχει μέγιστη απόδοση 200 απινιδώσεων ή τουλάχιστον 4
ώρες συνεχούς λειτουργίας, Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και
παιδιά.Μικρός σε μέγεθος, φορητός, Να αντιστέκεται σε σοκ και κραδασμούς
και να φέρει αξιολόγηση IP56, ενάντια σε σκόνη και υγρασία, Να παρέχει
σαφής και κατανοητές οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα
κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι οποίες καθοδηγούν τον χρήστη, Να είναι
εξαιρετικά απλός στη λειτουργία του και να διαθέτει μόνο ένα κουμπί
ON/OFF, Να διαθέτει μια ένδειξη ετοιμότητας που να αναβοσβήνει, Να
εκτελεί αυτοέλεγχο κάθε ημέρα για τυχόν τεχνική βλάβη στη συσκευή ή στην
μπαταρία και να ειδοποιεί σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, Να
εντοπίζει και να προειδοποιεί το χρήστη για οποιαδήποτε παρεμβολή, γύρω
από την περιοχή που τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια, κατά τη διάρκεια της
ανάλυσης, δίνοντας μια ένδειξη, Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και
προστασίας και ένα ακόμα set, το οποίο περιλαμβάνει μπαταρία και σετ
ηλεκτροδίων, Να συνοδεύεται από ένα Pediatric-Pak, για παιδιά κάτω των 8
ετών ή που ζυγίζουν λιγότερο από 25 κιλά, Να διαθέτει εσωτερική μνήμη
χωρητικότητας 90 λεπτών για την καταγραφή των περιστατικών και USB
καλώδιο το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή, καθώς και αντίστοιχο
λογισμικό, Να διατίθεται με δέκα (10) χρόνια εγγύηση.
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Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό παιδιατρικό με μεγάλη ευκρινή έγχρωμη οθόνη, με
ένδειξη για τη μεγάλη - μικρή πίεση και τον αριθμό των παλμών, Μνήμη για
περίπου 200 μετρήσεις, ένδειξη κίνησης σώματος για καλύτερα
αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται περιχειρίδες: 1παιδιατρική, 1 βρεφική, 1
ενηλίκων και ελληνικές οδηγίες χρήσης.
Καρδιογράφος φορητός. Διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη με υψηλή
ανάλυση πολλαπλών παραμέτρων, Συνεχής μέτρηση και απεικόνιση του
καρδιακού ρυθμού (ΗR) στην οθόνη, Ακουστικό σήμα των καρδιακών παλμών,
Έλεγχος ποιότητας σύνδεσης για κάθε ηλεκτρόδιο ικανή για προβολή των
στοιχείων καταγραφής και των κυμματομορφών καρδιογραφήματος,
Ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης, Αναγνώριση και
προστασία από απινιδωτή και βηματοδότη, Να
λειτουργεί με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-on 14.4V) για πλήρη φορητότητα αλλά
και δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα (220V-240V), Απεικόνιση 1/3/6 ή 12
απαγωγών στην οθόνη, Εκτύπωση 1-3 καναλιών, Συνεχής καταγραφή περίπου
τριών (3) ωρών με τη χρήση της μπαταρίας. Περιλαμβάνονται: συσκευή
καρδιογράφου, 6 προκάρδια ηλεκτρόδια, 4 μανταλάκια άκρων, 1 ρολό χαρτί
καρδιογράφου, Μπαταρία λιθίου Li-on 14.4V, Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά,
Οδηγίες επεξήγησης καρδιογραφήματος

1
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λειτουργιών στα παιδιά, Συγγραφέας: David Wechsler, Έτος ελληνικής
έκδοσης: 1997, χορηγείται: σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών έως 16 ετών και 11
μηνών, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Το υλικό διατίθεται σε ειδικό βαλιτσάκι.
Το εξεταστικό υλικό του ελληνικού WISC-III αποτελείται από: 1. Λαβύρινθοι
(25), 2. Φυλλάδιο Ερεθισμάτων, 3. Κύβοι (σετ 9 κύβων), 4. Σειροθέτηση
εικόνων, 5. Συναρμολόγηση αντικειμένων (6 κουτάκια), 6. Διερεύνηση
συμβόλων (διαφάνειες), 7. Συναρμολόγηση Συναρμολόγηση αντικειμένων
διαχωριστικό, 8. Λευκή κάρτα (tree cover card), 9. Φυλλάδια Απαντήσεων
(25), 10. Κωδικοποίηση Επιπέδου ΑΒ (25), 11. Σύμβολα Επιπέδου Α (25), 12.
Σύμβολα Επιπέδου B (25), 13. Κλίμακα Αριθμητικής – Ερωτήσεις, 14. Οδηγός
Εξεταστή
Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach, μέθοδος ψυχολογικής διάγνωσης που
σχετίζεται με την εικόνα για να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας και τη συναισθηματική λειτουργία των ασθενών τους. Το
τέστ να περιλαμβάνει: το Psychodiagnostic Textbook, το Psychodiagnostic
plates, set of 10 και το Recording blanks, pad of 100 black and white sheets
2

3

4

1
WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition), Συγγραφέας: David
Wechsler, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2010, Έτος ελληνικής έκδοσης: (WAIS-IV
GR): 2014, χορηγείται: Σε έφηβους και ενήλικες, με ηλικία από 16 έτη & 0
μήνες έως 90 έτη & 11 μήνες, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Διάρκεια
χορήγησης: 75 λεπτά Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση,
Wechslerν Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS–IV) αποτελεί κλινικό
εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων.
Διατίθεται σε ειδική εύχρηστη τσάντα backpack με ροδάκια και χειρολαβή.Το
εξεταστικό υλικό του WAIS-IVGR αποτελείται από: 1. Εγχειρίδιο Χορήγησης
και Βαθμολόγησης, 2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1, 3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2, 4.
Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25), 5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των
25), 6. Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25), 7. Κλείδα βαθμολόγησης
Ακύρωσης, 8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης, 9. Κλείδα βαθμολόγησης
Αναζήτησης Συμβόλων, 10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 κύβων σε κουτί), 11. Μολύβι
Raven’s Εducational CPM/CVS Τεστ, Το Raven’s CPM/CVS είναι από τα
συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη
διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.Συγγραφέας: John C Raven et al, Έτος
αγγλικής έκδοσης: 2008, Ελληνική έκδοση: Από 22 Ιουνίου 2015, χορηγείται:
Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά, Διάρκεια
χορήγησης: λιγότερο από 1 ώρα, Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι, Απόφοιτοι
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Δοκιμή Ηοuse-Tree-Person (HTP) είναι μια προβολική δοκιμασία που
σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις πτυχές ενός ατόμου και την προσωπικότητά
του. Η δοκιμή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση
εγκεφαλικής βλάβης και για τη γενική νοητική λειτουργία.
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T.A.T. THEMATIC APPERCEPTION TEST - C.A.T. CHILDREN'S APPERCEPTION
TEST. Το ΤΑΤ χορηγείται σε ενήλικες ενώ το CAT σε παιδιά. Ο σκοπός τους
είναι διαγνωστικός και το υποκείμενο καλείται να δημιουργήσει δικές του
ιστορίες πάνω σε μια σειρά εικόνων που του δείχνει ο ψυχολόγος. Το ΤΑΤ και
το CAT βασίζονται στη ψυχοδυναμική θεωρία και η ερμηνεία των ιστοριών
που δημιουργεί το παιδί ή ο ενήλικας πληροφορεί τον κλινικό για το
ψυχολογικό προφίλ του υποκειμένου, δηλαδή, τις συνειδητές αλλά και τις
υποσυνείδητες συγκρούσεις του, την αναπαράσταση των σχέσεών του με τους
άλλους, τη σεξουαλικότητά του, τα άγχη του, την εικόνα του σώματός του.
Εγχειρίδιο CAT/TAT, Βιβλία Ψυχολογίας, Author: Κατερίνα Μήλιου, Editor:
ΒΗΤΑ, Pages: 210, ISBN: 9789604521685

8

9

10

11

12

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 17
1

1
Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2 MMPI-2. To
τεστ προσωπικότητας MMPI-2® χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για
διάγνωση ψυχοπαθολογίας: Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και
προσωπικής δυσλειτουργίας, Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, Σχεδιασμό
στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας, Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε
προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών
προσεγγίσεων. Κλίμακες: 8 Κλίμακες Εγκυρότητας, 5 Υποκλίμακες
Υπερβολικής Παρουσίασης του Εγώ, 10 Κλινικές Κλίμακες, 9 Αναδομημένες
Κλινικές Κλίμακες (ΑΚ), 15 Κλίμακες Περιεχομένου, 27 Κλίμακες Δομικών
Στοιχείων Περιεχομένου, 20 Συμπληρωματικές Κλίμακες, 31
Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence-Third Edition
(Σταθμισμένο στα Ελληνικά)Η Wechsler Pre-school and Primery Scale of
Intelligence (WPPSI) είναι ένα τεστ νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για παιδιά
ηλικίας 2 έτη 6 μήνες έως 7 χρόνια 7 μήνες. Αναπτύχθηκε από τον David
Wechsler το 1967. Η WPPSI-IV παρέχει λεκτική και IQ Απόδοσης βαθμολογίες
καθώς και μια πλήρους κλίμακας βαθμολογίας IQ.
CARS 2(Κλίμακα Βαθμολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας). Η CARS βοηθά
στον εντοπισμό παιδιών (2 ετών και άνω) με Αυτισμό, συγκεκριμένα τα
διακρίνει από τα παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες που δεν είναι
αυτιστικά. Επιπλέον, ξεχωρίζει τον ελαφρύ από τον μέτριο και σοβαρό
αυτισμό.Κλίμακες & Έντυπα:Standard Version Αξιολόγηση Booklet (CARS2-ST)
και High Function Λειτουργικότητα Αξιολόγηση Booklet (CARS2-HF)
Conners 3rd edition Continous Performance Test 3rd Edition, (Conners CPT 3 ),
Η Conners Continous Performance Test 3rd Edition (Conners CPT 3 ) είναι ένα
έργο μηχανογραφικό για την αξιολόγηση των προβλημάτων προσοχής που σε
άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω. Με την ευρύτερη απόδοση του ερωτώμενου
και σε περιοχές της παραμέλησης, παρορμητικότητας, συνεχής προσοχής και
επαγρύπνησης, η Conners CPT 3 μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διαδικασία
της διάγνωσης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα
(ADHD) και άλλες νευρολογικές παθήσεις που σχετίζονται με την προσοχή.
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Conners Early Childhood(ΕC) πλήρους μορφής με ενσωματωμένα τα :Conners
Global Index-γονέα (Conners ΕΚ GI-P) & Conners Global IndexΚαθηγητών(Conners ΕΚ GI-T)Η Conners ΕΚ, που κυκλοφόρησε το 2009,
αξιολογεί τη συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας 2 έως 6.
Κλίμακες&Έντυπα Κλίμακες συμπεριφοράς, Απροσεξία / Υπερκινητικότητα,
Προκλητική / επιθετική συμπεριφορά, Κοινωνική Λειτουργία / Άτυπες
Συμπεριφορές, Ανησυχία, Διάθεση, Σωματικά συμπτώματα Αναπτυξιακές
Κλίμακες- Ορόσημα, Προσαρμοστικές ικανότητες, Επικοινωνία, Ικανότητες στο
να χειρείζεσαι μια μηχανή, Παιχνίδι, Προ-Ακαδημαϊκή / Γνωστική
ΙκανότηταConners γονέα (Conners ΕΚ-P) & Conners Καθηγητών (Conners ΕΚ-T),
για χρήση από τους δύο γονείς (Conners ΕΚ-Ρ, 190 είδη) και από τους
καθηγητές (Conners ΕΚ-T, 186 είδη).
CDI 2 πλήρης μορφή με ενσωματωμένες τις CDI 2: Self-Report (CDI 2: SR), CDI
2: Self-Report (Short) (CDI 2: SR [S]), CDI: Δάσκαλος (CDI: Τ) και CDI: Μητρική
(CDI: P).Η CDI 2 είναι μια αναθεώρηση του Inventory για την Παιδική
Κατάθλιψη (CDI).Κλίμακες&Έντυπα:
Συναισθηματικά προβλήματα ,
Λειτουργικά προβλήματα
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MASc 2 - Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά, 2 nd Edition πλήρoυς
μορφής, με την κλίμακα αυτοαναφοράς (MASc 2-SR) και με τη μητρική (MASc
2-P).Μια αναθεωρημένη και Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά που
αξιολογεί την παρουσία των συμπτωμάτων που σχετίζονται με διαταραχές
άγχους στους νέους ηλικίας 8 έως 19 ετών.
15
Self Image Profiles(SIP)Γρήγορα αξιολογεί την εικόνα του εαυτού και της
αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους, Συντάκτης: Richard J Butler, Ετος
έκδοσης: 2001, Εύρος ηλικίας: 7 χρόνια έως 16 ετών, Διαχείριση: Άτομο ή
ομάδα - SIP-C: 12 έως 25 λεπτά, SIP-A: 9 έως 17 λεπτά
16

17

18

19

Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, σταθμισμένο στην Ελλάδα το
1999, Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα, Σελίδες: 30, Ημ. Έκδοσης: 01/01/1996

Draw A Person test(DAP), καθορίζει εάν η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού
εξελίσσεται κανονικά συγκρίνοντας το σχέδιο του παιδιού με τα σχέδια των
συνομηλίκων του.

Δυσλεξία Screening Test-Πρωτοβάθμια (DST-J), Συντάκτης: Angela Fawcett,
Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 6 χρόνια 6 μήνες έως 11 έτη,
5 μήνες(DST-J), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά
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Δυσλεξία Screening Test -Δευτεροβάθμια (DST-S), Συντάκτης: Angela Fawcett,
Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 11 χρόνια 6 μήνες έως 16
έτη 5 μήνες(DST-S), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά

1

Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις
της τεχνικής
έκθεσης για την
ΟΜΑΔΑ 16

Ν
ΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ – το σχέδιο παρατείθετε πιο κάτω και υπάρχει και ως Συν/νο αρχείο (σε μορφή αρχείου.pdfψηφιακά υπογεγραμμένο και σε μορφή αρχείου.xml ) , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους
προσφέροντες, ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Το ΤΕΥΔ που αφορά τον παρόν διαγωνισμό, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και υπάρχει αναρτημένο στο
ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό του παρόντος διαγωνισμού σε δύο μορφές: σε μορφή αρχείου .pdf και σε
μορφή αρχείου .xml
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή .xml, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του
και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΤΕΥΔ» και να τηλεφορτώσει
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΤΕΥΔ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του
σε μορφή .pdf. με την χρήση κάποιου προγράμματος.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΤΕΥΔ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του
με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΤΕΥΔ είτε με τη χρήση του αρχείου
.pdf

είτε

με

την

τηλεφόρτωση

https://espdint.eprocurement.gov.gr/

του

αρχείου

.xml

στην

ιστοσελίδα

που

το

δημιούργησε
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:997824337
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.pde.gov.gr
Πόλη:ΠΑΤΡΑ
Οδός και αριθμός:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254
Ταχ. κωδ.:26443
Αρμόδιος επικοινωνίας:Α.ΖΥΓΟΥΡΑ
Τηλέφωνο:2613-613401
φαξ:2613-613333
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Ηλ. ταχ/μείο:a.zygoura@pde.gov.gr
Χώρα:GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το
υποέργο της α/α 4ης πράξης 5000481 «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 141.144,65€ με Φ.Π.Α.» με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το υποέργο της
α/α 4ης πράξης 5000481 «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 141.144,65€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει):Α/Α 71804

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
%
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
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Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ναι / Όχι
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
Ναι / Όχι
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Ναι / Όχι
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..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

20PROC006868820 2020-06-16

Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
..
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
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Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
-
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση

20PROC006868820 2020-06-16

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ναι / Όχι
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως
καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρατήρηση : Όπου αναφέρονται εμπορικά σήματα ισχύουν και τα ισοδύναμα.
ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα έπιπλα που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση,
η κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή
χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα
έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά
και θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής
λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα οριστικής
παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή
κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να επισκεφτούν
προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη.

τους χώρους,

Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις
εργονομίας και θα εναρμονίζονται με τις οδηγίες της ΕΕ. Συγκεκριμένα οι
προσφορές θα συνοδεύονται από ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004
τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτών, για τη διασφάλιση ποιότητας, ποιοτικής
και περιβαλλοντικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.
Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα, να είναι κλάσης Ε0 (μηδενική εκπομπή
φορμαλδεΰδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης).
Στα αναφερόμενα είδη 1-3-4-5-6-8-9 της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα
αντίστοιχα δείγματα και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την
αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών. Τα υπόλοιπα είδη θα είναι της αυτής ποιότητας και
απαιτείται να προσκομιστούν χρωματολόγιο και prospectus όπου αυτό είναι
εφικτό.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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1

Ερμάρια, διαστάσεις περίπου 0,80Χ0,42Χ1,20, από το ίδιο υλικό με το γραφείο,
με τρία συρτάρια και μολυβοθήκη, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, στα
εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3
χιλ., με κλειδαριά ασφαλείας, με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του
ύψους των ραφιών, τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται
σταθερά, πόμολα τύπου «χούφτας».
9

2

Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm,
διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80X0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, με δύο εισόδους καλωδίων, αντιολισθητικά πέλματα,
στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2
χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του γραφείου.
5

3

Γραφείο εργασίας με επιφάνεια από μελαμίνη πάχους περίπου 25mm,
διαστάσεων περίπου 1,60Χ0,80X0,74, με μετώπη και πλαϊνά, σε χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, με στρογγυλεμένες άκρες, με δύο εισόδους καλωδίων,
αντιολισθητικά πέλματα, στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει
συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 χιλ. Panel μελαμίνης στην πρόσοψη του
γραφείου.
20

4

Καρέκλες γραφείου, με μπράτσα, περιστρεφόμενη, σε σχέδιο και χρώμα
επιλογής της υπηρεσίας, πλάτη και κάθισμα από φορμαρισμένο
πολυπροπυλένιο καλυμμένο από καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην
τριβή δερματίνη και μεταλλικό σκελετό με μπράτσα, ρυθμιζόμενη πλάτη
καρέκλας και ρυθμιζόμενο με αμορτισέρ ασφαλείας ύψος καθίσματος, κάθισμα
περιστρεφόμενο σε άξονα, βάση στήριξης 5 ακτίνων από χαλύβδινο σκελετό
υψηλής αντοχής, για βαριά επαγγελματική χρήση.
25

5

Συρταριέρες, τροχήλατες από το ίδιο υλικό με το γραφείο, με τρία συρτάρια και
μολυβοθήκη, διαστάσεις περίπου 0,40 Χ 0,55 Χ 0,55 εκ. (±5 εκ), χρώματος
επιλογής της υπηρεσίας, με 4 περιστρεφόμενους ενισχυμένους τροχούς, η
κίνηση των συρταριών και της μολυβοθήκης να γίνεται πάνω σε μεταλλικές
τηλεσκοπικές γλυσιέρες με σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”, με
κλειδαριά ασφαλείας, πόμολα τύπου «χούφτας».
25

6

Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,60Χ1,80Χ0,42, μελαμίνης στα
χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά κινητά,
στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3
χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά
ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα
υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με
κλειδαριά ασφαλείας.
13

7

Βιβλιοθήκη ημίκλειστη, διαστάσεων περίπου 1,20Χ0,80Χ0,42,μελαμίνης στα
χρώματα επιλογής της υπηρεσίας, με 2 εσωτερικά ράφια και 2 εξωτερικά κινητά,
στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3
χιλ., με διάτρηση ανά 32 χιλ. για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών, τα κινητά
ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει
3
μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά
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ασφαλείας.

8

Καρέκλα συνεργασίας, στοιβαζόμενη, με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό,
κάθισμα-πλάτη από μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη επενδυμένη από
καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής στην τριβή δερματίνη χρώματος επιλογής
μας, για βαριά επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα σύνδεσης, μέσω ειδικών
συνδέσμων, εν σειρά.
130

9

Καλόγερος μεταλλικός με ομπρελοθήκη, χρώματος της επιλογής μας

10

Τραπεζάκι σαλονιού από μελαμίνη με μεταλλικό σκελετό, με στρογγυλεμένες
άκρες, αντιολισθητικά πέλματα, διαστάσεων περίπου 1,20 Χ 0,60 μ.
1

11

Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης τριθέσιος, δερματίνη καλής ποιότητας
αλέκιαστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε σχέδιο και χρώμα
επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος 2,10 μ.
1

12

Καναπές βαριάς επαγγελματικής χρήσης, διθέσιος δερματίνη καλής ποιότητας
αλέκιαστη αποσπώμενη (με φερμουάρ), ξύλινος σκελετός, σε σχέδιο και χρώμα
επιλογής μας, αντιολισθητικά πέλματα, ελάχιστο πλάτος 1,70 μ.
1

13

Ντουλάπα κλειστού τύπου με εξωτερικά συρτάρια, διαστάσεων περίπου
1,60Χ0,80Χ0,42, κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και
εξαρτήματα στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά
ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει
μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί, με κλειδαριά
ασφαλείας,
2

14

Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, ειδικής κατασκευής κατόπιν
συνεννοήσεως με την υπηρεσία, διαστάσεων περίπου 1,60Χ4,00Χ2,50, κλείσιμο
φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα στήριξης
ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης,με κρυφούς μεντεσέδες χωρίς
ελατήριο, τα κινητά ράφια να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο
κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον
σοβατεπί, με κλειδαριά ασφαλείας,
1

15

Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60χ1,60Χ2,50,
κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα
στήριξης ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια να έχουν
τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα 10cm
και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,
1

16

Ντουλάπα με ράφια, κλειστού τύπου, διαστάσεων περίπου 0,60Χ0,60Χ2,50,
κλείσιμο φύλλων (πόρτες) χωρίς αρμοκάλυπτο, με τρύπες και εξαρτήματα
στήριξης ξύλινων ραφιών, καλής αντοχής και εύκολης χρήσης, τα κινητά ράφια
να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά, στο κάτω μέρος θα υπάρχει μπάζα
10cm και θα γίνεται χωνευτό στο υπάρχον σοβατεπί με κλειδαριά ασφαλείας,
1

14
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ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – CPV
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρολογικά είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας
και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος, όπου προβλέπεται, να διαθέτουν ISO
9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας
και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ
Απαραίτητη η προσκόμιση prospectus με φωτογραφία και προδιαγραφές του
προσφερόμενου είδους.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Απορροφητήρας 60 cm τουλάχιστον με καμινάδα, ανοξείδωτος, με φωτισμό,
αποσπώμενα μεταλλικά φίλτρα πλενόμενα, μοτέρ με διπλή τουρμπίνα,
ταχύτητες 3 τουλάχιστον, απορροφητική ισχύς (Ελευθέρας Ροής)600 m³/h
2

2

Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων περίπου 60 Χ 60 Χ 1,70, χωρητικότητας
τουλάχιστον 240 λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον
Α+.
1

3

Ψυγείο διαστάσεων περίπου 60 Χ 60 Χ 1,70, χωρητικότητας τουλάχιστον 240
λίτρων, τύπος ψύξης No frost, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α+.
1

4

Ρολόγια επιτοίχια, Quartz, 30 εκατοστών διαμέτρου περίπου, με μπαταρίες,
μεταλλικά ή ξύλινα, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας μας.
15

5

Παρκετέζα, για τον καθαρισμό και το γυάλισμα κάθε είδους σκληρού δαπέδου:
μάρμαρα, ξύλινα πατώματα, PVC, linoleum. Περιλαμβάνει παρκετέζα, προϊόντα
περιποίησης δαπέδου και τσόχες γυαλίσματος. Τεχνικά στοιχεία: τάση 220-240
V, συχνότητα τουλάχιστον 50-60 Hz, πλάτος εργασίας 290 mm, ισχύς κινητήρα
600W τουλάχιστον, ταχύτητα 1000rpm τουλάχιστον, χωρητικότητα σακούλας
φίλτρου 4lt, μήκος καλωδίου 7 md τουλάχιστον, βάρος 7 κιλά τουλάχιστον. Στον
βασικό εξοπλισμό να περιλαμβάνονται δίσκοι γυαλίσματος, 3 τεμάχια
τουλάχιστον , υφασμάτινη σακούλα με θήκη για εξαρτήματα και αυτόματο
τύλιγμα καλωδίου.
1

6

Σετ εντοιχισμού που αποτελείται από φούρνο και κεραμικές εστίες.

2
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Χωρητικότητα φούρνου περίπου 55 λίτρα, με κλείδωμα για παιδιά, αριθμός
εστιών 4, τρόποι ψησίματος 5 και ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α +, ύψους και
πλάτους 0.60 και βάθους 56 cm τουλάχιστον.

7

Φούρνος μικροκυμάτων, χωρητικότητα περίπου 20 λίτρα τουλάχιστον, μεγάλο
περιστρεφόμενο δίσκο τουλάχιστον 25cm και εργοστασιακή εγγύηση
τουλάχιστον 2 ετών.
1

8

Πλυντήριο πιάτων 60 cm, χωρητικότητα σε σερβίτσια 14 τουλάχιστον, με
κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα, θερμοκρασία πλύσης βαθμούς 40- 75 Cχαμηλό
επίπεδο θορύβου κάτω από 50 dBA, ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α+,
1

9

Σκουπάκι απορρόφησης στερεών-υγρών, επαναφορτιζόμενο, χωρητικότητας
περίπου 500 ml και ισχύος περίπου 15 watt, 9,6Vμπαταρίες NiMH,χωρητικότητα
στερεών 300ml, υγρών 40ml, Σετ 3 εξαρτημάτων: Ρύγχος, βουρτσάκι επίπλων,
ακροφύσιο για υγρά, κάδος εύκολος στο άδειασμα, πλενόμενο φίλτρο με
ένδειξη φόρτισης και βάση φόρτισης με υποδοχή στήριξης στον τοίχο
1

10

Τοστιέρα χωρητικότητας 4 τοστ και ισχύος περίπου 2000 watt, αλουμινίου, με
φωτεινές ενδείξεις και εύκολο καθάρισμα. Να περιλαμβάνει δίσκο για τα λίπη
και να διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια.
2

11

Φρυγανιέρα ισχύος περίπου 1000 watt, θέσεις φρυγανίσματος 2, με πλήκτρο
ακύρωσης φρυγανίσματος, με αυτόματη απενεργοποίηση της λειτουργίας και
ανύψωση ψωμιού, με ψιχουλοσυλλέκτη και δυνατότητα αποθήκευσης
καλωδίου.
1

12

Βραστήρας ισχύος περίπου 2000 watt, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρα, με
αυτόματη απενεργοποίηση και διακόπτη on / off. Κρυφό στοιχείο θέρμανσης
και με βάση ασύρματης λειτουργίας με περιστροφή 360 μοιρών.
1

13

Επιτραπέζιο μίξερ ισχύος περίπου 1000 watt, χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον
3,5 λίτρα, με ανοξείδωτο κάδο.
1

14

Αποχυμωτής χωρητικότητας περίπου 1-2λίτρα, ισχύος περίπου 1000 watt, με
ενδείξεις μέτρησης σε ποτήρια, με φίλτρο κατακράτησης για κουκούτσια & ίνες
φρούτων και ειδικό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης
1

15

Μπλέντερ χωρητικότητας περίπου 1-2 λίτρα, δοχείο γυάλινο, ισχύς τουλάχιστον
500 watt, λειτουργία με το ένα χέρι. Ανθεκτικό μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι,
υψηλής ποιότητας γυάλινα δοχεία με χωρητικότητα και σταθερότητα.
Κατάλληλο και για πλυντήριο πιάτων.
1
Μούλτι χωρητικότητας περίπου 500 -1000 ml, κανάτα πλαστική υψηλής
ποιότητας και ανθεκτικότητας, ισχύς περίπου 400 watt.Βαθμίδα στιγμιαίας
λειτουργίας, να

16

μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο
μικροκυμάτων. Ανοξείδωτο μαχαίρι, να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Με
1
δίσκο για κόψιμο και σταθερό τύλιγμα καλωδίου.
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17

Μίξερ χειρός ισχύος περίπου 300-400 watt, με 8 ταχύτητες λειτουργίας + 1
turbo, με 2 σετ αποσπώμενων αναδευτήρων. Με ασφάλεια για να μην
αποσπώνται οι αναδευτήρες κατά τη λειτουργία
1

18

Πλυντήριο-στεγνωτήριο, διαστάσεων περίπου 60Χ60, χωρητικότητα πλύσης
τουλάχιστον 9 κιλά, στεγνώματος τουλάχιστον 6 κιλά, ενεργειακή κλάση Α+ με
πρόγραμμα ατμού ή oxygen.
1

19

Σκούπα επαγγελματική – πλυντική. Απορρόφηση υγρών, στερεών, γυαλιού,
χωρητικότητα περίπου 4 λίτρα, ισχύς περίπου 1500 watt, μήκος καλωδίου
τουλάχιστον 7 μέτρα, με σχετικά εξαρτήματα, φίλτρο αφρού, αποθήκευση των
εξαρτημάτων στη συσκευή, επίπεδο θορύβου περίπου 70db.
1

20

Σκούπα ηλεκτρική, ισχύς περίπου 2200 watt, χωρητικότητα τουλάχιστον 15
λίτρα, από ανοξείδωτο ατσάλι,με πολλαπλής χρήσης σύστημα φίλτρου, με
ροδάκια, χωρίς σακούλα, με μήκος καλωδίου τουλάχιστον 5 μέτρα.
1

21

Ατμοσίδερο, τουλάχιστον 2500watt, οριζόντια και κάθετη εκτόξευση ατμού,
κεραμική πλάκα, αυτοκαθαριζόμενο σύστημα κατά των αλάτων, ψεκασμός
νερού, περιστρεφόμενο καλώδιο 360 μοίρες και αποθηκευτικό χώρο καλωδίου
1
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ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα προσφερόμενα ηλεκτρολογικά είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας
και να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος, όπου προβλέπεται, να διαθέτουν ISO
9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας
και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ
Απαραίτητη η προσκόμιση prospectus με φωτογραφία και προδιαγραφές του
προσφερόμενου είδους.
ΕΙΔΟΣ

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Υπολογιστής: Επεξεργαστής Intel Core i3
Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.7 GHz ,
Μνήμη 4GB DDR3 1333 MHz, Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα ≥ 500 GB SATA III
7200 rpm , Software Λειτουργικό Σύστημα Windows10 Pro 64 Bit, Κάρτα
γραφικών έξοδο VGA, DVI-D , Τροφοδοτικό 400 W , Οπτικά μέσα DVD±RW
Double layer , Δικτύωση 10/100/1000 Mbps , Ηχεία, Πληκτρολόγιο Ποντίκι,
Οθόνη 19.5” LED Ανάλυση 1600Χ900 Ρυθμός ανανέωσης 60Hz χρόνος
απόκρισης 5ms
25

2

TABLET: Μέγεθος Οθόνης 10,1, Ανάλυση Οθόνης 1280 x 800 pixels, Οθόνη
Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) LED Backlight, Λογισμικό: Λειτουργικό Σύστημα
Windows10. Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 5 MP, Δευτερεύουσα Κάμερα,
Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή >1440 MHz, Πυρήνες
Επεξεργαστή Quad-Core, Μνήμη RAM 2048 MB, Αποθηκευτικά Μέσα, Μνήμη
Αποθήκευσης 32 GB. Συνδεσιμότητα, Media HDMI, USB, Έξοδος Ακουστικών /
Audio, Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi, Δυνατότητες Card Reader
1

3

LAPTOP: Επεξεργαστής (CPU), Κατασκευαστής Intel, Οικογένεια Core i5,
Συχνότητα >2,2 GHz, Οθόνη: Διαγώνιος 15,6 ", Ανάλυση 1366x768, Μνήμη
(RAM), Χωρητικότητα Μνήμης 4 GB, Τύπος DDR3, Σκληρός Δίσκος, Τύπος HDD,
Χωρητικότητα 500 GB, Μέσα Ανάγνωσης, Optical Drive DVD-RW, Card Reader,
Συνδεσιμότητα, Συνδέσεις Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi,
Λογισμικό, Λειτουργικό Σύστημα Windows 10
4

4

TV: Διαγώνιος τουλάχιστον 50", Τύπος LED, Ευκρίνεια Full HD, Συνδεσιμότητα,
Πλήθος HDMI 2, WiFi (Built-In) Ναι, Άλλες Συνδέσεις CI+ Slot, Component Video,
Composite Video, Digital Audio Optical, Ethernet, USB, Ειδικά Χαρακτηριστικά
Δορυφορικός Δέκτης, Δυνατότητες & Λειτουργίες DLNA, Miracast / Screen
Mirroring, Smart TV, WiDi
3
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5

Εκτυπωτές Έγχρωμος Laser Α4: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα
Έγχρωμο, Μνήμη Εκτυπωτή 32 MB, Μέγεθος Χαρτιού A4, Legal, Συμβατότητα
Linux, Mac, PC (Windows), Δυνατότητες Mobile Printing Capability,
Συνδεσιμότητα Wi-Fi, Ethernet, USB, NFC. Εκτυπωτής: Ταχύτητα μονόχρωμης
εκτύπωσης >15 ppm, Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης >4 ppm, Μέγιστη Ανάλυση
2400x600 DPI, Duplex Print Χειροκίνητο
4

6

Laser πολυμηχάνημα: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τύπος Laser, Χρώμα
Μονόχρωμο, Scanner, Πολυμηχάνημα, Μνήμη Εκτυπωτή 256 MB, Μέγεθος
Χαρτιού A4, Συμβατότητα PC (Windows), Δυνατότητες Mobil, Printing Capability,
Συνδεσιμότητα USB, Wi-Fi, Εκτυπωτής, Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης >20
ppm, Μέγιστη Ανάλυση 1200x1200 DPI, Scanner / Σαρωτής, Μέγιστη Ανάλυση
1200x1200 DPI, ADF
8

7

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 2TB σύνδεση USB3

2

8

USBFlash /Stick Χωρητικότητα: 16 GB, Συνδεσιμότητα: USB 3.0

5

9

Φωτοτυπικό μηχάνημα, Μονόχρωμο, Εκτύπωση περίπου 30 ppm,
Δυνατότητες: Fax / ADF / Σάρωση Διπλής Όψεως / Mobile Printing Capability,
Ανάλυση Εκτύπωσης: 1200x1200 DPI, Ανάλυση Σάρωσης: 1200x1200 DPI,
Συνδεσιμότητα: Ethernet / USB, χαμηλό κόστος αναλωσίμων.
3

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα κάτωθι προϊόντα, όπου προβλέπεται, να φέρουν τις απαραίτητες ελληνικές
και ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις καταλληλότητος για χρήση τροφίμων.
Επιθυμητή η προσκόμιση δειγμάτων ή prospectus.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κάδος ανοξείδωτος περίπου 40 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.
2

2

Κάδος για άπλυτα πλαστικός, ανθεκτικός, με καπάκι, χωρητικότητας περίπου 50
λίτρα
2

3

Πιάτο ρηχό περίπου 25 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.
12

4

Πιάτο βαθύ περίπου 22 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.
12

5

Πιάτο ρηχό περίπου 19 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων,
κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε
θραύση.
24

6

Μπολ περίπου 12 εκ. πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλο
για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

7

Δίσκος σερβιρίσματος πλαστικός περίπου 61Χ43 εκ., αντιολισθητικός, να
πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
4

8

Σαλατιέρα γυάλινη 2 ατόμων περίπου 18 εκ., να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
4

9

Πιατέλα οβάλ ν. 35 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη
για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
2

10

Πιατέλα οβάλ ν. 40 πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, κατάλληλη
για φούρνο μικροκυμάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
2

11

Ψωμιέρα επιτραπέζια ξύλινη περίπου 20 Χ14,5 εκ.

12

Πιρούνι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α
12

13

Κουτάλι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α
12

14

Μαχαίρι φαγητού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α
12

4
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15

Κουτάλι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α
24

16

Πιρούνι γλυκού, κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι
18/10, οι λαβές να είναι κατάλληλες για χρήση από Α.Μ.Ε.Α
24

17

Κεψές τρυπητός, ανοξείδωτος 18/10

2

18

Κουτάλα βαθιά, περίπου 9,5 εκ., ανοξείδωτη 18/10

2

19

Πιρούνα δίχαλη μεσαία, ανοξείδωτη 18/10

2

20

Σπάτουλα μονοκόμματη, ανοξείδωτη 18/10

2

21

Μαχαίρι ψωμιού, ανοξείδωτο 18/10

2

22

Πλάκα κοπής ξύλινη διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων.

3

23

Ποτήρι νερού γυάλινο, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
48

24

Φλιτζάνι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
12

25

Πιατάκι ελληνικού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
12

26

Φλιτζάνι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
12

27

Πιατάκι καπουτσίνο – τσαγιού πορσελάνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και
να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
12

28

Κούπες πορσελάνη, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
12

29

Κανάτες γυάλινες, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
4

30

Κανάτες πλαστικές, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
4

31

Πιάτο μελαμίνης ρηχό ν.22, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

32

Πιάτο μελαμίνης βαθύ, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

33

Μπολ μελαμίνης παιδικό, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

34

Πιάτο μελαμίνης γλυκού ν.20, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

35

Μπολ αναμίξεως, ανοξείδωτο 18/10, διάμετρος περίπου 34 εκ.

4
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36

Σουρωτήρι επαγγελματικό ανοξείδωτο 18/10, περίπου 45-50 εκ. με δύο λαβές,
για στράγγισμα φαγητού, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
2

37

Σουρωτήρι τσαγιού ανοξείδωτο 18/10 περίπου 10-15 εκ. με μία λαβή, για
στράγγισμα υγρών, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
4

38

Κύλινδρος ανοξείδωτο 18/10 μαχαιροπίρουνων

39

Συσκευή γίγας τοίχου για κουζινόχαρτο κατάλληλη για ρολό με τα εξαρτήματα
στήριξης
1

40

Λεκάνες πολυπροπυλενίου διαφόρων μεγεθών, να πλένονται σε πλυντήριο
πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
4

41

Ψωμιέρα ανοξείδωτη 18/10 με καπάκι περίπου 34Χ27Χ14 εκ

42

Μπρίκι ανοξείδωτο 18/10 ν.3 και ν.5 με λαβή από βακελίτη, να πλένεται σε
πλυντήριο πιάτων
2

43

Στραγγιστήρα νεροχύτη ανοξείδωτη 18/10

44

Δοχεία για καφέ, ζάχαρη γυάλινα, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για
φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
6

45

Σετ τάπερ αεροστεγή ψυγείου, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για φύλαξη
τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό
αντοχής σε θερμοκρασία.
2

46

Ταψί ορθογώνιο ανοξείδωτο 18/10, περίπου 38Χ43 εκ, λαβή από βακελίτη,
βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες,
κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN
ISO 9001.
2

47

Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.20, λαβή από
βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις
εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα
DIN EN ISO 9001.
1

48

Τηγάνι οικιακό αντικολλητικό ανοξείδωτο 18/10, με χερούλι ν.28, λαβή από
βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις
εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα
DIN EN ISO 9001.
1

49

Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.20, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής
θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.
1

50

Χύτρα οικιακή ανοξείδωτη 18/10, ν.24, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής
θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.
1

51

Χαρτοπετσετοθήκη πλαστική

1

1

1

4
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52

Σετ επιτραπέζιο αλατοπίπερου γυάλινο

4

53

Σετ επιτραπέζιο λάδι – ξύδι γυάλινο

4

54

Σουπλά αντιολισθητικά από σιλικόνη

24

55

Σετ τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων, με αεροστεγές κλείσιμο, κατάλληλα για
φύλαξη τροφίμων, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
4

56

Βάζα γυάλινα διαφόρων μεγεθών, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. 4

57

Φοντανιέρες γυάλινες για καραμέλες, κατάλληλα για φύλαξη τροφίμων, να
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση. 4

58

Ταψί πυρίμαχο μεσαίο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
1

59

Ταψί πυρίμαχο μεγάλο, να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων και να έχουν υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
1

60

Φόρμα γλυκού σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες
1

61

Φόρμα στενόμακρη σιλικόνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, με αντοχή σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες
1

62

Κατσαρόλι μεσαίο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος υψηλής
θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.
2

63

Κατσαρόλι μεγάλο, ανοξείδωτο 18/10, λαβή από βακελίτη, βαρύς πάτος
υψηλής θερμοαγωγιμότητας, κατάλληλο για όλες τις εστίες, κατάλληλο για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9001.
2

64

Πιρούνι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

65

Κουτάλι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

66

Μαχαίρι φαγητού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει
υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

67

Πιρούνι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

68

Κουτάλι γλυκού μελαμίνη, να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό
βαθμό αντοχής σε θραύση.
24

69

Ποτήρι πλαστικό με άνοιγμα μύτης σετ 5 τμχ διαφόρων μεγεθών, να πλένεται σε
πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
3

70

Θήκη ποτηριού με χερούλια δύο, πλαστική, κατάλληλη για χρήση από ΑΜΕΑ, να

6
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πλένεται σε πλυντήριο πιάτων και να έχει υψηλό βαθμό αντοχής σε θραύση.
71

Κάδος μπάνιου 5 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.
14

72

Κάδος μπάνιου 20 λίτρων ανοξείδωτος εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.
14

73

Πιγκάλ ανοξείδωτο.

74

Στεγνωτήριο χεριών ανοξείδωτο, αυτόματο, περίπου 2500W. με φωτοκύτταρο,
φις σούκο.
2

75

Κάδος απορριμμάτων ανοξείδωτος 5 λίτρα εξωτερικά, με καπάκι, με πλαστικά
εσωτερικά μέρη και πεντάλ.
12

ΟΜΑΔΑ 5: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θα υπάρξει δυνατότητα επιμέτρησης των χώρων πριν την προσφορά. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης.

14
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Σε όλα τα αναφερόμενα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα
αντίστοιχα δείγματα καθώς και χρωματολόγιο , τα οποία θα ελεγχθούν από την
αρμόδια επιτροπή πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν
την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις
διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Τα αναφερόμενα είδη (1,2,3) της ομάδος, να διαθέτουν ISO 9001:2008
τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και
ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας εταιρείας.
Τα υπόλοιπα λευκά είδη να φέρουν την πιστοποίηση ποιότητος ΟΕΚΟ-ΤΕΧ
STANDARD 100 για την διασφάλιση ποιότητας και την τεκμηρίωση ότι έχει
ελεγχθεί επιτυχώς.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μοκέτα 476 τμ περίπου συνολικά, επαγγελματικού τύπου, βελουτέ, κοφτή,
100% πυραμιδική, αντιστατική, βραδύκαυστη, συνολικού πάχους +- 9 χιλ, και
βάρους +-1700 gr/m2, οικολογική με υπόστρωμα συνθετική γιούτα, πλήρως
ανακυκλώσιμη, ηχομονωτική ανεξίτηλη με επανερχόμενο πέλος κατάλληλη να
κινούνται ρόδες καρέκλας γραφείου πάνω στο πέλος της. Σε διαστάσεις
επιλογής μας βάσει του χώρου, ρελιασμένη περιμετρικά. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κοπής, ρελιάσματος και τοποθέτησης.
476

2

Ρόλερ στορ περίπου 70 τ.μ. επαγγελματικού τύπου, σε διάφορες διαστάσεις
επιλογής μας κ τεμάχια βάσει του χώρου, χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο.
αποτελούμενο από α) μηχανισμό σωλήνα αλουμινίου Φ32 ή Φ40 β) σύστημα
περιέλιξης με αλυσίδα συνεχόμενη και ελατήριο επαναπεριέλιξης γ) από
ύφασμα 100% πολυεστερικό, αδιαβροχοποιημένο, ημισκιερό και ανθεκτικό στην
ηλιακή ακτινοβολία και βάρους +-200 gr/m2 πάχους υφάσματος +-0,35 χιλ./m2
και αντοχή στο φως 5-6 on scale
70

3

Στόρια (συσκότισης με περσίδες) περίπου 80 τ.μ. επαγγελματικού τύπου,
περσίδες οριζόντιες πλάτους 25 χιλ., χρώματος της επιλογής μας /τεμάχιο,
ανωκάσι μεταλλικό με ενισχυμένο προφίλ, κατωκάσι μεταλλικό κλειστού
ενισχυμένου τύπου, ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής των φύλλων, κορδόνι
Φ 1,7 χιλ., σκαλέτα φύλλων ενισχυμένης πλέξης και ειδικής βαφής, απόσταση
μεταξύ των φύλλων 2,2 εκ., βαφή φύλλων φιλική προς το περιβάλλον, φύλλο
κράματος αλουμινίου Α5182 και φρένο με ειδικά μεταλλικά τοιχώματα.
80

4

Επίστρωμα για κούνια βαμβακερό, αδιάβροχο και με 4 λάστιχα στις γωνίες,
πλενόμενο μέχρι και τους 60C, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό, υγιεινό,
αεριζόμενο και εξαιρετικά απορροφητικό, διαστάσεις περίπου 0,60 Χ 1,40 μ.
6

5

Παπλώματα κούνιας από υαλοβάμβακα αντιαλλεργικό και επένδυση
βαμβακερή 100%, υψηλής απόδοσης, πλενόμενα, διαστάσεις περίπου 1,10Χ1,50
μ.
2
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6

Σετ σεντόνια κούνιας βαμβακερά 100 % λευκά, διαστάσεις περίπου 1,10Χ1,50
μ.,– πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου 0,30Χ0,50
μ.- βάρους 150 gr/m2 τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό
να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.
6

7

Σετ σεντόνια μονά βαμβακερά 100% λευκά, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60 μ.,–
πανωσέντονο, κατωσέντονο, μαξιλαροθήκη διαστάσεων περίπου 0,50Χ0,70 μ.βάρους 150gr/m2 τουλάχιστον, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να
μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες.
4

8

Κουβέρτες κούνιας πικέ βαμβακερές 100% μονόχρωμες, πλενόμενες μέχρι και
τους 500C, διαστάσεις περίπου 1,10Χ1,50 μ.
4

9

Κουβέρτες
κούνιας
ακρυλικές,
μονόχρωμες,
100%
Πολυέστερ
μη τοξικά χρώματα, υποαλλεργικες, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60
μ.
4

10

Κουβέρτες μονές ακρυλικές, μονόχρωμες, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60 μ.

11

Κουβέρτες μονές πικέ βαμβακερές 100%, μονόχρωμες, 100% Πολυέστερ
μη τοξικά χρώματα, αντιαλλεργικές, πλενόμενες, διαστάσεις περίπου 1,70Χ2,60
μ.,
2

12

Μαξιλάρια κούνιας από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό,
ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, διαστάσεις περίπου 0,30χ0,50 μ., πλήρως
υποαλλεργικά, να απορροφούν την υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C.
6

13

Μαξιλάρια ύπνου από μεταξοβάμβακα, λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό,
ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ, πλήρως υποαλλεργικά, να απορροφούν την
υγρασία, πλενόμενα μέχρι και τους 500C, διαστάσεις περίπου 0,50χ0,70 μ.,
2

14

Σετ πετσέτες βαμβακερές 100% (μπάνιου-προσώπου-χεριών), υψηλής
απορροφητικότητας, πλενόμενες μέχρι και τους 500C, ανθεκτικό να μην
«μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, βάρους 500 gr/m2
τουλάχιστον
6

15

Πετσετάκια βαμβακερά 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενα μέχρι
και τους 500C, βάρους 500 gr/m2 τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο
πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου 0,20Χ0,30 μ.
24

16

Πετσέτες κουζίνας βαμβακερές 100%, υψηλής απορροφητικότητας, πλενόμενες
μέχρι και τους 500C, βάρους 500 gr/m2 τουλάχιστον, ανθεκτικό να μην
«μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες, διαστάσεις περίπου
0,50Χ0,30 μ.
12

17

Τραπεζομάντηλο βαμβακερό 100%, λευκό, πλενόμενο μέχρι και τους 500C,
ανθεκτικό να μην «μπαίνει» στο πλύσιμο στις συχνές ψηλές θερμοκρασίες,
διαστάσεις περίπου 2,00Χ1,20 μ.
4

18

2

Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο,
διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο
1
συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη,
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με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως
επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις 1,50Χ0,85Χ0,12
μ

19

Στρωματοθήκη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό, αδιάβροχο,
διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό τρόπο
συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και σκόνη,
με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως
επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις 1,40Χ0,60Χ0,12
μ
1

20

Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό,
αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό
τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και
σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως
επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις 0,30Χ0,70 μ
1

21

Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη από μαλακό, αθόρυβο, φιλικό προς το δέρμα υλικό,
αδιάβροχο, διαπερατό από υδρατμούς, με ελαστικότητα και με πολύ απλό
τρόπο συντήρησης (καθαριότητας), υποαλλεργικό, αδιαπέραστο από υγρά και
σκόνη, με αντιμικροβιακή επεξεργασία, χαμηλής αναφλεξιμότητας, με πλήρως
επικαλυμμένο φερμουάρ και από τις τρείς πλευρές, διαστάσεις 0,50Χ0,70 μ
1

ΟΜΑΔΑ 7: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η
κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή
χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα
είδη θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και
θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής
λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής
παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή
κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.
Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα, να είναι κλάσης Ε0 (μηδενική εκπομπή
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φορμαλδεΰδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης).
Στα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα ή
prospectus και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια
επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και
συμμόρφωσης, να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Όλα τα βρεφικά έπιπλα να έχουν συμμόρφωση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο ασφαλείας EN 716-1:2008 + A1:2013 όπου είναι απαραίτητο.
Τα είδη 11,12,13 να φέρουν την πιστοποίηση ασφαλείας ECER 44|04.
Τα είδη 2 και 4 να φέρουν ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή μεταγενέστερα αυτού
για την διασφάλιση ποιότητος και ποιοτικής διαχείρισης της κατασκευάστριας
εταιρείας.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κούνια – κρεβάτι από ξύλο ή/και mdf, από 0-7 ετών, με όλα τα ξύλινα στοιχεία
καλά αρμοσμένα για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια. Να διαθέτει ξύλινα
πλαϊνά κάγκελα ρυθμιζόμενα κατά ύψος και τα διάκενα να είναι τέτοια που να
μην επιτρέπουν τραυματισμούς ή εγκλωβισμό των μελών του παιδιού. Να
διαθέτει 4 ρόδες περιστρεφόμενες με στοπ. Να διαθέτει ευρύχωρο συρτάρι με
μηχανισμό. Να διαθέτει διάφανο, μη τοξικό κάλυμμα στα κάγκελα (πάνω όψη)
για την προστασία των δοντιών του μωρού. Ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
όπου υπάρχουν. Να είναι βαμμένη με χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά.
Διαστάσεις περίπου 0,85 Χ 1,50 μ.
1

2

Στρώμα κούνιας διαστάσεων περίπου 0,60Χ1,40 μ., από latex (φυσικό
καουτσούκ), 10εκ πάχος, εύκαμπτο και υποαλλεργικό, βάτα λευκή
υποαλλεργική, υφασμάτινη επένδυση με φερμουάρ που να δίνει τη δυνατότητα
αφαίρεσης και πλύσης, αντιμικροβιακής επεξεργασίας, αδιάβροχο 100%.
1

3

Παρκοκρέββατο 2 επιπέδων, το άνω επίπεδο για βρέφος έως περίπου 10 κιλά,
το κάτω για βρέφος έως περίπου 15 κιλά, σκελετός ανθεκτικός στις στρεβλώσεις
και αλουμινίου, κατάλληλο για ύπνο και για παιχνίδι χωρίς τον κίνδυνο
τραυματισμού, με ανθεκτικά πλαϊνά που επιτρέπουν την άμεση οπτική επαφή
με το παιδί, μικρής διαμέτρου οπής των πλαϊνών τοιχωμάτων για αποφυγή
τραυματισμού των δακτύλων του παιδιού, πτυσσόμενο, με τσάντα μεταφοράς,
διαστάσεως ανοιχτό περίπου 1,26Χ0,79Χ0,72 μ. και κλειστό περίπου 0,26Χ0,79Χ
0,26 μ.
2

4

Στρώμα για το παρκοκρέββατο από latex 100%, 5 εκ., διαστάσεων περίπου
1,15Χ0,65 μ., ανθεκτικό, ελαστικό, εύκαμπτο και αντιαλλεργικό, που επιτρέπει
τον αερισμό του σώματος, με βάτα λευκή υποαλλεργική, υφασμάτινη
2
πλενόμενη επένδυση με φερμουάρ , αντιμικροβιακής επεξεργασίας, αδιάβροχο
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100%.

5

Κομοδίνο κλίνης από ξύλο ή/και mdf σε χρώματα της επιλογής μας μη τοξικά,
με συρτάρι και ανοιχτό ντουλάπι, διαστάσεων περίπου 0,45Χ0,50Χ0,80 μ., λαβές
τύπου «χούφτας», τροχήλατο με τέσσερεις διπλές ρόδες και φρένα,
στρογγυλεμένες γωνίες.
1

6

Σιφονιέρα-αλλαξιέρα από ξύλο ή/και mdf 3 συρταριών, με χρώματα της
επιλογής μας μη τοξικά, στρογγυλεμένες γωνίες, αντιολισθητικά πέλματα, με
προστατευτικό παραπέτασμα στις 3 διαστάσεων με στρογγυλεμένες γωνίες
χωρίς ακμές, περίπου 1,10Χ0,50Χ1,07 μ., λαβές τύπου «χούφτας».
1

7

Σετ πάντες κούνιας βαμβακερές 100%, με υφασμάτινη πλενόμενη επένδυση με
φερμουάρ, τεσσάρων τεμαχίων: πάπλωμα 110Χ150 εκ, μαξιλαροθήκη 30Χ50 εκ,
μαξιλάρι 30Χ50 εκ και η πάντα διαστάσεων περίπου 216Χ3Χ42 εκ.
1

8

Αποστειρωτής 220 V, έως και 6 μπιμπερό των 330 ml με πλατύ στόμιο με τα
εξαρτήματά τους, αποστείρωση με ατμό και όχι με χημικά υλικά, χρόνος
αποστείρωσης λιγότερο από 10 λεπτά, αυτόματη απενεργοποίηση με το πέρας
αποστείρωσης, ηλεκτρονικές ενδείξεις κύκλου αποστείρωσης και θερμοκρασίας
θαλάμου, διατήρηση αποστείρωσης περιεχομένου με κλειστό καπάκι
τουλάχιστον 18 ώρες, με καλάθι για το πλυντήριο πιάτων
1

9

Μπιμπερό 300 ml από πλαστικό πολυπροπυλένιο, με καμπυλωτό σχήμα για
ασφαλές κράτημα, φαρδιά βάση, στόμιο μεγάλης διαμέτρου για εύκολο
γέμισμα και καθάρισμα, ορθοδοντικές θηλές από σιλικόνη διαφόρων μεγεθών
6

10

Ριλάξ από 0-12μηνών, έως 10 κιλά, μεταφερόμενο, με ανάκληση σε 2 θέσεις,
ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, υφασμάτινα πλενόμενα μέρη, κανένα σημείο με
αιχμές ή γωνίες που θα προκαλέσουν τραυματισμό.
1

11

Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 0-13 κιλά, σύστημα isofix, με βάση
σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα,
διάσταση περίπου 0,65Χ0,45Χ0,75μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις
ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες,
εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει
εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική
ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και
διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.
1

12

Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 9-18 κιλά, σύστημα isofix, με βάση
σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα,
διάσταση περίπου 0,50Χ0,45Χ0,68μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις
ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες,
εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει
εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική
ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και
διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.
1

13

Κάθισμα αυτοκινήτου βρεφών βάρους 15-36 κιλά, σύστημα isofix, με βάση

1

20PROC006868820 2020-06-16

σταθεροποίησης στο αυτοκίνητο, εύκολη σύνδεση-αποσύνδεση στο όχημα,
διάσταση περίπου 0,45Χ0,43Χ0,66/0,85μ, ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, θέσεις
ανάκλησης πλάτης, σύστημα αυξομείωσης ζωνών, πλευρικές προστασίες,
εργονομική λαβή μεταφοράς, αφαιρούμενο πλενόμενο μαξιλάρι που παίρνει
εύκολα τις καμπύλες του σώματος, ύφασμα πλενόμενο και αφαιρούμενο, ειδική
ρυθμιζόμενη αντηλιακή κουκούλα, σύμφωνο με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και
διεθνή πρότυπα για την κατηγορία καθισμάτων.

14

Σαλιάρες βαμβακερές πετσετέ, με αδιάβροχη πίσω επιφάνεια και πιάσιμο με
αυτοκόλλητο (όχι κορδόνια), διαφόρων μεγεθών, σχεδίων και χρωμάτων της
επιλογής μας
30

ΟΜΑΔΑ 9: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρουν
την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις
διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Τα βιβλία της ομάδας να φέρουν τον διεθνή μοναδικό αριθμό γνησιότητας
βιβλίου ISBN.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Άρθρωση του φωνήματος /r/ (ρ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις,
ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.
1

2

Γλωσσική Επεξεργασία – Κατανόηση, ηλεκτρονικό υλικό με διαβαθμισμένες
ασκήσεις για τη γλωσσική επεξεργασία και κατανόηση, για παιδιά ηλικίας 3-10
ετών, με δυνατότητα εκτύπωσης/φωτοτυπίας του υλικού.
1
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3

Επίγνωση Ρίμας, ηλεκτρονικό υλικό παρέμβασης για την αναγνώριση και
παραγωγή ρίμας-ομοιοκαταληξίας, με δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού.
1

4

Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση
προτάσεων σε λέξεις, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι προτάσεις
αποτελούνται από χωριστές λέξεις σε μια συγκεκριμένη σειρά, για να
μεταδώσουν την έννοια. Δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων.
1

5

Συλλαβική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για προφορική κατάτμηση λέξεων σε
συλλαβές, η οποία βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι λέξεις αποτελούνται
από χωριστές συλλαβές σε μια συγκεκριμένη σειρά. Δυνατότητα εκτύπωσης
ασκήσεων.
1

6

Καθυστέρηση ομιλίας. Ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με τα αίτια της γλωσσικής
καθυστέρησης
και
υλικό-ασκήσεις
που
μπορούν
να
εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν.
1

7

Άρθρωση του φωνήματος /s/ (σ). Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις,
ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf.
1

8

Φωνημική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό με ασκήσεις φωνητικής επίγνωσης, των
ήχων/φωνημάτων που συνθέτουν τις λέξεις. Δυνατότητα φωτοτυπίας ή
εκτύπωσης.
1

9

Φωνολογική Επίγνωση. Ηλεκτρονικό υλικό για τη φωνολογία της ελληνικής
γλώσσας, με ασκήσεις/δραστηριότητες που μπορούν να φωτοτυπηθούν ή
εκτυπωθούν.
1

10

Άρθρωση του Φωνήματος /z/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις,
ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή pdf ή βιβλίου.
1
Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς για Άτομα με Αναπτυξιακές διαταραχές

11

ηλεκτρονικό υλικό με
δυνατότητα εκτύπωσης.

12

Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/, /dz/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης
των συμπλεγμάτων, με αξιολόγηση παραγωγής τους, ασκήσεις, κάρτες που
μπορούν να εκτυπωθούν/φωτοτυπηθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε
μορφή pdf.
1

13

Άρθρωση του Φωνήματος /θ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια,
σε μορφή pdf .
1

14

οδηγίες/ασκήσεις/δραστηριότητες

παιδιών,

με

1

Άρθρωση του Φωνήματος /δ/. Οδηγός παρέμβασης και αποκατάστασης του
1
φωνήματος και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου,
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ασκήσεις, κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια,
σε μορφή pdf.

15

Σημασιολογική Ανάπτυξη(Βασικό Επίπεδο), ηλεκτρονικό υλικό για την ανάπτυξη
του περιεχομένου του λόγου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που
παρουσιάζουν δυσκολίες στη σημασιολογική ανάπτυξη. Δυνατότητα εκτύπωσης
του υλικού.
1

16

Άρθρωση του Φωνήματος /l/, παρέμβασης και αποκατάστασης του φωνήματος
και των συμπλεγμάτων του, με αξιολόγηση παραγωγής του ήχου, ασκήσεις,
κάρτες που μπορούν να εκτυπωθούν, προτάσεις, ιστορίες, παιχνίδια, σε μορφή
pdf.
1

17

Οπτικοακουστική
Διάκριση
φωνημάτων.
Ηλεκτρονικό
υλικό
με
ασκήσεις/δραστηριότητες οπτικής και ακουστικής διάκρισης ζευγών
φωνημάτων, με τη δυνατότητα εκτύπωσης.
1

18

ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα
καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 6-8 ετών.
1

19

ΚΑΡΤΕΣ για Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα
καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών.
1

20

ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα
καθημερινής χρήσης για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών.
1

21

ΚΑΡΤΕΣ/ Κατηγοριοποίηση, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα που
θα πρέπει το παιδί να κατηγοριοποιήσει π.χ. φρούτα, αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, χρώματα κ.λπ.
1

22

ΚΑΡΤΕΣ/ Συγκρίσεις,
σύγκριση.

23

ΚΑΡΤΕΣ/ Αναλογίες, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα για
συμπεράσματα αναλογίας.
1

24

ΚΑΡΤΕΣ/ Κοινωνικά Συμπεράσματα, πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, για τη λήψη
κοινωνικών συμπερασμάτων.
1

πλαστικοποιημένες, έγχρωμες, με αντικείμενα προς

1

Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου
25

Για παιδιά 8+ ετών, ηλεκτρονικό υλικό για την ανάπτυξη της περιγραφής.

26

Διάκριση γραφημάτων, υλικό για τη διάκριση φωνημάτων της ελληνικής
γλώσσας, σε ηλεκτρονική μορφή.
1

27

Οπτική Αντίληψη – Οπτικός Εγκλεισμός, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και του οπτικού εγκλεισμού σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.
1

28

1

Οπτική Αντίληψη – Διάκριση Εικόνας Φόντου, Ασκήσεις και δραστηριότητες για
1
την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της διάκρισης εικόνας φόντου σε
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παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες .Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.

29

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Σταθερότητα, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής σταθερότητας σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.
1

30

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Μνήμη, Ασκήσεις και δραστηριότητες για την
ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων
1

31

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Διαδοχική Μνήμη, ασκήσεις και δραστηριότητες για
την ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης και της οπτικής μνήμης σε παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες. Σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
αντιγραφής/εκτύπωσης των δραστηριοτήτων.
1

32

ΚΑΡΤΕΣ /Αίτιο αποτέλεσμα) Κάρτες απεικόνισης αιτίας αποτελέσματος,
χρωματιστές, πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους.
1

33

Ανάπτυξη Περιγραφικού λόγου. Για παιδιά 4+ ετών, υλικό σε ηλεκτρονική
μορφή για την ανάπτυξη της περιγραφής.
1

34

ΚΑΡΤΕΣ
/
Ανάπτυξη
Αφηγηματικού
Λόγου.
Κάρτες
έγχρωμες,
πλαστικοποιημένες, ανεξαρτήτου μεγέθους, για την ανάπτυξη της αφήγησης.
1

35

ΚΑΡΤΕΣ/ Σύνδεσμοι. Υλικό παρέμβασης για την εκμάθηση βασικών συνδέσμων
της ελληνικής γλώσσας.
1

36

Κοινωνικές καταστάσεις. Δραστηριότητες σε ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα
εκτύπωσης αυτών. Για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ώστε
μέσα από τις δραστηριότητες να εκφράσουν σκέψεις και φόβους για διάφορες
κοινωνικές καταστάσεις, π.χ. για το σχολείο.
1

37

PLAY 5 COMBO PACK (για το φώνημα Ρο & τα συριστικά φωνήματα Σ, Ζ, Ξ, Ψ, ΤΣ,
ΤΖ)
1

38

Τύπου PLAY 2 (για το φώνημα Λάμδα)

39

Υλικό θεραπείας για τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου, με
φωτεινά και πολύχρωμα χρώματα, χαρούμενα για παιδιά, ως πίνακες τοίχου με
αποσπώμενα κομμάτια.
1

40

Θεραπευτικός καθρέφτης, από άθραυστο γυαλί, να μπορεί να σταθεί σε
επικλινή θέση, ελαφρύς, να μεταφέρεται εύκολα και να διπλώνεται σε επίπεδη
επιφάνεια.
1

41

Υλικό παρέμβασης / διαδραστικό παιχνίδι για το Β και το Δ από κάρτες - εικόνες
που αφορούν στα φωνήματα β και δ.
1

42

1

Έντυπο υλικό παρέμβασης για μαθητές δημοτικού, με δυσκολίες στην παραγωγή
1
γραπτού λόγου, διδάσκοντας τους τη διαδικασία σύνθεσης αφηγηματικών
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κειμένων.
43

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για Ρήματα έκφρασης, ιδανικά διαστάσεις τουλάχιστον
200 x 150mm περίπου, πλαστικοποιημένες.
1

44

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για κοινά ρήματα, διαστάσεις τουλάχιστον 200 x 150mm
περίπου, πλαστικοποιημένες.
1

45

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για βασικά ρήματα, ιδανικά διαστάσεις 200 x 150mm
περίπου, πλαστικοποιημένες.
1

46

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για τους χρόνους ρημάτων, ανεξαρτήτου μεγέθους,
πλαστικοποιημένες.
1

47

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

48

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για επίθετα, ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες..

1

49

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για προθέσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες..

1

50

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για να μαντεύει το παιδί τι δεν ταιριάζει στην εικόνα
ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.
1

51

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές με αντικείμενα που το παιδί θα πρέπει να βρει σε ποιόν
ανήκουν ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.
1

52

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές για το ποιο αντικείμενο είναι διαφορετικό από τα
υπόλοιπα ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.
1

53

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

-

Τι

είναι

μέσα;

ανεξαρτήτου

μεγέθους,

54

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

-

Τι

είναι

λάθος;

ανεξαρτήτου

μεγέθους,

55

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
πλαστικοποιημένες.

ανεξαρτήτου

μεγέθους,

56

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι είναι αυτό; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.

1

57

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές - Τι λείπει; ανεξαρτήτου μεγέθους, πλαστικοποιημένες.

1

58

ΚΑΡΤΕΣ χρωματιστές
- Αντικείμενα καθημερινής χρήσεως ανεξαρτήτου
μεγέθους, πλαστικοποιημένες.
1

59

ΤΕΣΤ για πρώιμη ανίχνευση Δυσλεξίας, σταθμισμένο στα ελληνικά, με σύντομο
χρόνο χορήγησης (όχι περισσότερο από 30 λεπτά της ώρας).
1

60

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Κάρτες/εικόνες με ουσιαστικά, για παιδιά
ηλικίας 4-8 ετών περίπου (καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες
αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια κ.λπ.).
1

61

Δοκιμασία για τη γλωσσική αντίληψη και έκφραση. Έντυπο υλικό για παιδιά με
επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές.
1

για

-

τα

Τι

συναισθήματα

έχει

προστεθεί;

ανεξαρτήτου

μεγέθους,

1

1
1
1
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Δοκιμασία για μορφή, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία της ελληνικής
γλώσσας.

62

Τεστ σταθμισμένο στην ελληνική γλώσσα, που να δοκιμάζει σε σύντομο χρονικό
διάστημα τις ικανότητες του παιδιού για τη μορφή/σύνταξη/γραμματική και
χρήση της γλώσσας.
1

63

Βιβλίο επικοινωνίας. Τύπου εναλλακτικής επικοινωνίας.

1

64

Πακέτα δραστηριότητας. Για εναλλακτική επικοινωνία.

1

65

Σετ Εικόνων. Για εναλλακτική επικοινωνία.

1

66

CDs, DVDs , Video. Για την προώθηση της εναλλακτικής επικοινωνίας.

1

67

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Για την εναλλακτική επικοινωνία.

1

68

Οπτική υποστήριξη & Πίνακες χρόνου. Για εναλλακτική επικοινωνία.

1

69

Πακέτο Αρχάριου. Για εναλλακτική επικοινωνία.

1

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 13"

70

Εκπαιδευτικό παιχνίδι που αναπτύσσει την ικανότητα ελέγχου της αναπνοής και
τους µύες των χειλιών. Το παιδί φυσάει ελεγχόµενα την µπίλια για να τη
µετακινήσει στις θέσεις µε το χρώµα, το σχήµα ή τον αριθµό που επιθυµεί, µε τη
σειρά προκαθορισµένης διαδροµής η προσπαθώντας να δηµιουργήσει το
απαιτούµενο άθροισµα 13. Περιλαµβάνει µια µπίλια και ξύλινη βάση
(διαστάσεις: 19 Χ 7cm). Αποτελεί εξαιρετικό βοήθηµα για λογοθεραπεία και
ασκήσεις λόγου.
2

71

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Πρόγραµµα µε διαφορετικές ασκήσεις που έχουν
στόχο τη βελτίωση της άρθρωσης και την ανάπτυξη των µυών στα χείλη, τα
µάγουλα και τη γλώσσα.
1

72

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ, Για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες
στο τάϊσμα και την κατάποση, νευρολογικά ελλείμματα, διαταραχές
αναπτυξιακής και αισθητηριακής διαδικασίας. Καρτέλες με έγχρωμες
φωτογραφίες που παρουσιάζουν με ακρίβεια στοματικές ασκήσεις λόγου &
άρθρωσης για το σαγόνι, τα χείλη, τα μάγουλα και τη γλώσσα.
1

73

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ, Καρτέλες που απεικονίζουν διασκεδαστικά
πρόσωπα και προκαλούν τα παιδιά να µιµηθούν τους µορφασµούς που
βλέπουν.
1

74

ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 4 ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ, Με εργονομική μεταλλική λαβή
αλουμινίου, η οποία θα είναι στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο,
φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.
1

75

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με εργονομική μεταλλική λαβή
1
αλουμινίου, στιβαρή, συμπαγής και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό
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δόνησης να διατίθεται με ένα εναλλασσόμενο άκρο.
76

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, Για τα στυλό δόνησης

77

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ με πλαστικής υφής λαβή, η οποία είναι
ελαφριά και εύκολη στο καθάρισμα. Η λαβή-στυλό δόνησης να διατίθεται με
ένα εναλλασσόμενο άκρο.
1

78

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ- τύπου ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 5 ΑΚΡΑ, TRAVEL KIT. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA χωρίς
μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.
1

79

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ 4 ΑΚΡΑ & 2
GRABBERS –STARTER KIT, Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς
οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή
λάτεξ.
1

80

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΚΡΑ,
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχουν
μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.
1

81

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ, Βιβλίο χρήσης

82

ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ SMALL, Με ανάγλυφη βάση που θα προσφέρει αυξημένη
αισθητηριακή επίγνωση και σταθερότητα κατά το τάισμα. Μέγεθος πλάτους
υποδοχής περίπου 2,00-2,50 cm
2

83

Mπουκάλι εύκαμπτο με καπάκι KIT ULTRA, με βαλβίδα ελέγχου & επιλογής
ροής, κλείνει στεγανά και δεν επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, με βαλβίδα
επιλογής ροής (Select-Flow Valve), & ειδικά καλαμάκια.
1

84

Ποτήρι με καλαμάκι Τύπου CIP-KUP ASSEMPLY. Βασικό σετ της σειράς CIP-KUP
και επιτρέπει στα άτομα να μάθουν ή να ξαναμάθουν να πίνουν με καλαμάκι
καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής που
περιλαμβάνεται διασφαλίζει ότι το υγρό θα παραμείνει στο καλαμάκι χωρίς να
ρέει πίσω στο ποτήρι, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο βήχα και
πνιγμού. Η διατήρηση του υγρού στο καλαμάκι βοηθά επίσης τα άτομα με
αδύναμο θηλασμό και μπορεί έτσι να κάνει ευκολότερη τη μετάβαση από το
τάισμα με μπιμπερό στην πόση με ποτήρι. Από την κατασκευή της η βαλβίδα
ελέγχου & επιλογής ροής είναι προ-ρυθμισμένη για μέτριο περιορισμό, για
χρήστες δηλαδή που τείνουν να εισπνέουν ή να λαμβάνουν πολύ υγρό σε μία
κατάποση. Η βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής όμως μπορεί να ρυθμιστεί από
το θεραπευτή έτσι ώστε να αυξηθεί η ροή, μειώνοντας συνεπώς την προσπάθεια
πόσης. Το σετ 1 εύκαμπτο Cip-KupBottle με καπάκι που κλείνει στεγανά και δεν
επιτρέπει τη διαφυγή υγρών, 1 βαλβίδα ελέγχου & επιλογής ροής (SelectFlowValve), ειδικό σωλήνα μάσησης (Polytube) 20,5cm, 1 LipBlok (3/4” σχεδόν
2cm) και 12 ειδικά καλαμάκια.
1

85

10

1

ΚΟΥΤΑΛΙ & ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ, Με ειδική
αντιολισθητική λαβή του και ρηχή υποδοχή που βοηθούν στις περιπτώσεις που
1
υπάρχει περιορισμένος έλεγχος των στοματικών κινήσεων. Να χρησιμοποιείται
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επίσης και ως γλωσσοπίεστρο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς
οργανισμού FDA και δεν περιέχουν μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή
λάτεξ.

86

ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ, Ως γέφυρα μετάβασης προς τη λιωμένη τροφή και στη
συνέχεια ανάμεσα στη λιωμένη και τη στερεά τροφή για τα παιδιά με
αισθητηριακές δυσκολίες. Εγκεκριμένο από τον οργανισμό FDA.
1
ΟΜΑΔΑ 12: ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη
CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της
οδηγίας 2206/95/Κ.
Ο εξοπλισμός της ομάδος να διαθέτει ISO 9001:2008 τουλάχιστον ή
μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης
της κατασκευάστριας εταιρείας.
Δεν κρίνεται απαραίτητο για το είδος 4.
Απαραίτητη η προσκόμιση prospectus με φωτογραφία και προδιαγραφές του
προσφερόμενου είδους.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Θεατρικός προβολέας 600Wsilver με 4 ανταλλάξιμους φακούς (VNSP-NSP-MFLWFL)
δυνατότητα
τοποθέτησης
goboprojection.
Στην
συσκευασία
συμπεριλαμβάνονται και οι 4 φακοί. Βάση λυχνίας: G9,5. Λυχνία: GKV600W.
Βάρος:4kg
6

2

Ψηφιακό Dimmer 6 καναλιών των 16Α ανά κανάλι, DMX 512, τριφασικό ή
μονοφασικό, Hardwired (Κλέμενς) & χειριστήριο 6 ποντενσιομέτρων, Prehear,
in/out 3-pinXLR
1

3

Καλωδίωση ειδική για την σύνδεση των ανωτέρω

4

Εξέδρα με προφίλ αλουμινίου, περίπου 200Χ100 εκ με ύψος περίπου 60 εκ. Για
μόνιμη ή μη εγκατάσταση, αντιολισθητική και αδιάβροχή, εύκολη στο στήσιμο
χωρίς εργαλεία, με δυνατότητα συγκράτησης μεταξύ τους.
3

5

Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή, επαγγελματικής χρήσης, με οθόνη υγρών
κρυστάλλων (LCD) και ρολόι. Να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή
επιτραπέζια. να Διαθέτει τουλάχιστον 2 διαφορετικές μελωδίες ειδοποίησης
κλήσης, μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου.
12

6

Ασύρματο τηλέφωνο, Ψηφιακής τεχνολογίας, Αναγνώριση κλήσης .

7

Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερική: IA-BL5201A * 1080p 2MP * 2 συστοιχίες IR LED 12

1

2
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*Εύρος IR: 20m/60ft *2,8mm IR 2MP Φακός *Ενσωματωμένο ICR *Σχεδιασμός 3
αξόνων Gimbal *Αντιβανδαλιστική Μεταλλική Κατασκευή *Στεγανότητα IP66

8

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, 5υβριδικό καταγραφικό, Χωρίς δεσμεύσεις,
επιλογή AHD ή TVI κάμερας, Καταγραφικό Ultra High Definition για κάμερες
3,4,5,8MP(4K) μέσω ομοαξονικού μέχρι 1000m, Παρακολούθηση καμερών στην
οθόνη του DVR από άλλα καταγραφικά ή IP κάμερες σε τοπικό ή
απομακρυσμένο δίκτυο, Δυνατότητα καταγραφής σε πολλά καταγραφικά.
1

9

Τροφοδοτικό 12 V *9 A * 9 CH

1

10

Τροφοδοτικό 12 V *5 A * 4CH

1

11

HDD 1ΤB

1

12

BNC ΠΡΕΣΑ

12

Αναλόγιο ομιλιών. Με μεταλλική βάση βαμμένη με εργοστασιακή
ηλεκτροστατική βαφή της επιλογής μας, ύψους περίπου 125 εκ. Επιφάνεια
κεκλιμένη από ξύλο ή μοριοσανίδα με μετώπη και πλαϊνά χρώματος επιλογής
μας διαστάσεων περίπου
13

60 Χ 45 εκ.

1

ΟΜΑΔΑ 13: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση ψυχοκινητικής αγωγής θα πρέπει να
είναι τελείως ακίνδυνα και ελαφρά, κατασκευασμένα είτε από αφρώδες υλικό
πυκνότητας, για να μη χάνουν τη φόρμα τους με την πάροδο του χρόνου, είτε
επενδυμένα με ύφασμα, δερματίνης ή ναυλόπανα υψηλής ποιότητας και
αντοχής. Τα καλύμματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αφαίρεσης και
πλύσης με ευκολία, ενώ η δερματίνη και το ναυλόπανο θα πρέπει να
καθαρίζονται με σφουγγάρι επί τόπου.
Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει την ένδειξη
CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις της
οδηγίας 2206/95/Κ.
ΕΙΔΟΣ

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στρώμα προσγειώσεως - όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Το στρώμα να είναι από
υλικό διπλής ελαστικότητας, να έχει αφρό για άνετες προσγειώσεις (μαλακός
αφρός) και εγγυημένη προστασία (σκληρός αφρός). Οι άκρες να έχουν ταινία
velcro για πολλαπλούς συνδυασμούς. Η μια πλευρά του στρώματος να είναι
αντιολισθητική και οι πόροι στα πλαϊνά να λειτουργούν σαν αεραγωγοί για την
προστασία των ραφών. Χρώμα μπλε. Οι διαστάσεις να είναι Μ/Πλ/Παχ:
200Χ100Χ10 cm Βάρος : 7,5 Kgr.
2
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2

Σκαλοπάτια ψυχοκινητικής αγωγής με 3 διαφορετικά τμήματα αυξανόμενου
μεγέθους. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα
προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί
εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται
με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται
εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού
να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις : 95Χ50Χ37,5εκ
1

3

Μεγάλο κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το
οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και
την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει
αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει
αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις :
76Χ50Χ50εκ
1

4

Μικρό κύμα -όργανο ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το
οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και
την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει
αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει
αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m διαστάσεις: 75
Χ 50 Χ 28
2

5

Μεγάλος διπλός βατήρας –όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει
κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω,
διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να
μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro
με την υπόλοιπη σειρά , να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα
και να έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι:
24 Kg/m. Διαστάσεις : 174Χ50εκ
1

6

Ημικύκλιο- όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Να έχει κρυμμένο
φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το
σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά.
Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να
έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις
100Χ50Χ28εκ
1

7

Ημικύκλιο όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, χωρίς οπή, με κάθετη τη μια
επιφάνεια. Να έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα
προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί
εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά . Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται
με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται
εύκολα και να έχει μαλακή, λεία αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού
να είναι: 24 Kg/m με διαστάσεις 47 Χ 23 Χ 28 εκ
1
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8

Μικρό στήριγμα -όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο
φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το
σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά.
Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να
έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m Διαστάσεις :
58Χ28Χ39εκ, ύψος τούνελ 32 εκ
2

9

Μεγάλο στήριγμα όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής.. Να έχει κρυμμένο
φερμουάρ το οποίο να επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το
σχήμα και την ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά
. Να έχει αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά ,
να έχει αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια Η πυκνότητα αφρού να είναι: 24 Kg/m. Διαστάσεις :
58Χ2862εκ, ύψος τούνελ 32 εκ
2

10

Μαλακή δοκός, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, με κάθετη επιφάνεια
στην μια πλευρά και οβάλ στην άλλη. Nα έχει κρυμμένο φερμουάρ το οποίο να
επιτρέπει την ροή του αέρα προς τα έξω, διατηρώντας το σχήμα και την
ελαστικότητα του. Να μπορεί εύκολα να μεταφέρεται από παιδιά. Να έχει
αντιολισθητική βάση, να ενώνεται με Velcro με την υπόλοιπη σειρά, να έχει
αντιπυρική προστασία, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει μαλακή, λεία
αντιιδρωτική επιφάνεια. Η πυκνότητα αφρού να είναι : 24 Kg/m. Διαστάσεις :
116Χ28Χ32εκ
1

11

Πολύχρωμο στρώμα φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Από τη μια πλευρά να έχει
4 χρώματα και από την άλλη να είναι μπλε. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό με
ενίσχυση στα άκρα. Μαλακή επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα με
θερμοπλαστικό πολυμερές κάλυμμα. Με φερμουάρ για την εκτόνωση του αέρα,
την απορρόφηση των κραδασμών και την προστασία των ραφών. Με
αντιολισθητική βάση και κάλυμμα με αντιπυρική προστασία. Πυκνότητα αφρού:
24 kgr/m2. Διαστάσεις: Μ/Πλ/Υ 135 Χ 135 Χ 2 εκ
1

12

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής NFS 54-300: Podium Actigym Ευρύχωρη
πλατφόρμα για σκαρφάλωμα και ισορροπία Μ/Πλ/Υ : 74Χ74Χ59 cm Μ/Πλ
πλατφόρμας : 64Χ64 cm Διαμ. Μπάρας : 34 mm. Από μασίφ λουστραρισμένο
ξύλο και μπλε λάκα.
1

13

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πολυβάση Actigym Σχέδιο : Claude
Imhof 2 πλευρές με 4 μπάρες, μια πλευρά με 3 μπάρες Μ/Πλ/Υ : 117Χ84Χ102 cm
Βάρος : 18 kg. Από μασίφ ξύλο.
1

14

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Πύργος Actigym, 4 πλευρές : 5
μπάρες, 6 μπάρες, τοίχος αναρρίχησης, ανεμόσκαλα. Οι 2 πλευρές με τις μπάρες
βρίσκονται δίπλα δίπλα, ώστε να επιτρέπουν το γωνιακό σκαρφάλωμα, Μ/Πλ/Υ
1
: 160Χ160Χ163 cm. Μ/Πλ κορυφής : 80Χ80 cm. Βάρος : 50 kgr Από μασίφ ξύλο. Ο

20PROC006868820 2020-06-16

τοίχος αναρρίχησης είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

15

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Γέφυρα, Ανεμόσκαλα που
προσαρμόζεται πάνω σε 2 παράλληλες μπάρες, Μ/Πλ : 220Χ48 cm. Συνοδεύεται
από 4 ελαστικά λουριά. Από μασίφ ξύλο και σκοινί
1

16

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Σκάλα, Σκάλα με 17 μπάρες. Μ/Πλ
: 220Χ48 cm. Διαστήματα : 8,5 cm. Από μασίφ ξύλο
1

17

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Κεκλιμένη μπάρα, Μ/Πλ : 220Χ48
cm. Από μασίφ, στέρεο ξύλο.
1

18

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Αναστρέψιμη μπάρα, 5 βαθμίδες
σε μια μπάρα για σκαρφάλωμα με τα χέρια ή με τα πόδια. Η μπάρα
προσαρμόζεται στον πύργο, στην πολυβάση, ή στο Podium, ή μπορεί απλά να
τοποθετηθεί στο πάτωμα. Είναι αναστρέψιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
απλή μπάρα. Μ/Πλ/Παχ : 125Χ8Χ8 cm. Από μασίφ ξύλο με στρογγυλεμένες
ακμές και γωνίες.
1

19

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Ελαστικά δαχτυλίδια Actigym,
Ιδιαίτερα σταθερά, ελαστικά δαχτυλίδια για περισσότερη ασφάλεια. Σετ των 4
τεμαχίων. 4 σετ. Πάχος : 7 mm
1

20

Σπονδυλωτή
δομή
κινητικών
δεξιοτήτων
ACTIGYM
όργανο
φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. NFS 54-300: Μπάρα αναρρίχησης διπλής όψης,
Με 10 ανεξάρτητα ξύλινα κομμάτια με στρογγυλεμένες άκρες στην μία πλευρά
και κεκλιμένη μπάρα στην άλλη. Από μασίφ ξύλο. Μ/Πλ/Παχ : 140Χ46Χ6εκ
1

21

Γέφυρα διπλής όψεως - όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής, τύπου Basculo,
που λειτουργεί ως ταλαντευόμενη δοκός ή ως σταθερή γέφυρα. Από
λουστραρισμένο κόντρα πλακέ θαλάσσης σε φυσικό ή μπλε χρώμα. Διαστάσεις:
Μ/Πλ/Υ : 115 Χ 36 Χ 20 εκ., διάμετρος μπάρας 3,8 εκ, μέγιστη γωνία 19 μοίρες
1

22

Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Βασικό
Gymkit, 3 δοκοί + 8 τούβλα+ 12 ράβδοι (70 cm και 100 cm) +16 κλιπς. Σκληρά
πλαστικά στοιχεία
1

23

Ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Κλιπς
Gymkit, Σύνδεσμοι για την ένωση ράβδων και στεφανιών. ( 4 σύνδεσμοι από
κάθε τύπο ), Περιστρέφονται και τοποθετούνται σε 2 προκαθορισμένες θέσεις (
παράλληλα και κάθετα ). Σετ των 8 τεμαχίων
2

24

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Gymkit τούβλα, Τα πλαστικά αυτά τούβλα χρησιμοποιούνται για την στήριξη των
ράβδων πάχους 20 mm ή 25 mm. Μπορούν επίσης να στηρίξουν τα στεφάνια σε
2
κάθετη θέση. Τοποθετούνται και το ένα πάνω στο άλλο για τη δημιουργία
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διαφορετικού ύψους, λειτουργούν ως στήριγμα για τις δοκούς και έχουν έρμα
για περισσότερη σταθερότητα. Υ/Διαμ : 12Χ16 cm. Συνολικό τερματισμένο
βάρος : 1kgr Σετ των 4 τεμαχίων.

25

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Πλατφόρμα Gymkit, Φαρδιά, σταθερή και ιδιαίτερα ανθεκτική πλατφόρμα για
τη δημιουργία σταυροδρομιών, εμποδίων και διαφορετικών επιπέδων. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για άλματα. Πράσινο πλαστικό, Μ/Πλ/Παχ :
55Χ55Χ5,8 cm. Βάρος : 1,6 Kgr
2

26

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Συνοδευτικοί κύλινδροι Gymkit, Κύλινδροι εύκολοι στη χρήση που μπορούν να
τοποθετήσουν στο εσωτερικό των δοκών και των τούβλων, ενώνοντας μεταξύ
τους, για περισσότερη σταθερότητα. Απομονώνεται εύκολα χωρίζοντας σε
τμήματα μεταξύ τους. Μπλε πλαστικό. Μ/Διαμ : 98Χ2,5 cm. Σετ των 6 τεμαχίων. 3

27

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες: Δοκοί
Gymkit, Πλαστικοί δοκοί με αντιολισθητική επιφάνεια που στερεώνεται πάνω
στα τούβλα ή μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για ισορροπία, πήδημα και
αποθηκεύονται εύκολα η μία πάνω στην άλλη. Μ/Πλ/Παχ : 100Χ16Χ5,8 cm.
Βάρος : 1,6 Kgr. Σετ των 3 τεμαχίων.
1

28

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα
κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 70 cm.
1

29

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα
κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων Διαμ : 2,5 cm Μ : 1 m.
1

30

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Ράβδοι Gymkit, Σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό με προστατευτικό στα άκρα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους δοκούς, τα τούβλα και τα
κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, Διαμ : 2,5 cm Μ : 1,50 m.
1

31

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για
να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων,
Διαμ/Παχ : 35Χ0,72 cm.
1

32

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Στεφάνια πλακέ Gymkit, Πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για
να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων,
Διαμ/Παχ : 50Χ0,72 cm
1

33

Απλά, ευέλικτα υλικά ψυχοκινητικής αγωγής για ποικίλες δραστηριότητες:
Στεφάνια πλακέ Gymkit, πλαστικά ανθεκτικά στεφάνια ειδικά σχεδιασμένα για
1
να ταιριάζουν με τα τούβλα και τα κλιπς. Σε 4 χρώματα, Σετ των 4 τεμαχίων, 1
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σετ για κάθε διάμετρο, Διαμ/Παχ : 65Χ0,72 cm.
34

Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 1 κιλό.

1

35

Μπάλα αποκατάστασης ελαστική και υψηλής αντοχής. Βάρος 2 κιλά

1

36

ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής. Ειδικά
σχεδιασμένος δίσκος ισορροπίας, με αφαιρούμενο κάλυμμα για τη δυνατότητα
άσκησης των παιδιών σε καθιστή ή όρθια θέση. Να κατασκευάζεται από
ανθεκτικό πλαστικό και περιμετρικά να διαθέτει 4 ενσωματωμένες χειρολαβές.
Να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 60 κιλά. Με διαστάσεις περίπου: 76 εκ
διάμετρος, 14,5 εκ ύψος.
1

37

Παιχνίδι μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής., τύπου Rompa.
Να αποτελείται από 10 κορίνες ύψους 30,5 εκ, 2 μπάλες και τσάντα μεταφοράς.
Από να ανθεκτικό πλαστικό που καθαρίζεται εύκολα.
1

38

Σετ μπόουλινγκ, όργανο φυσικής/ψυχοκινητικής αγωγής από μαλακό υλικό
χνουδωτό με πέλος που αποτελείται από 10 κορίνες, δύο μπάλες και ένα χαλάκι. 1

39

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, με 10
τουλάχιστον κρίκους από εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, σε διάφορα χρώματα.
1

40

Βαρελάκια στόχος, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο πλαστικό υλικό, πολύχρωμες μπάλες και βαρελάκια.
1

41

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
μεταλλικό σκελετό και ναϊλόπανο που προσαρμόζεται με κλιπς πάνω του. Να
συνοδεύεται από αντίστοιχα μπαλάκια που μπαίνουν στον κεντρικό στόχο.
1

42

Γιγάντιο παιχνίδι με δίσκους και πλαίσιο. παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο υλικό. Ο κάθε χρήστης πρέπει να καταφέρει να σχηματίσει μια
σειρά 4 ίδιων δίσκων πριν τον αντίπαλό του. Το πλαίσιο αποσυναρμολογείται
για εύκολη αποθήκευση. Κατάλληλο για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Περιλαμβάνει 42 δίσκους (21 από κάθε χρώμα). Διαστάσεις: 118 εκ μήκος Χ 60
εκ πλάτος Χ 88 εκ ύψος
1

43

Γιγάντιο παιχνίδι σκορ 4, τύπου 176, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής
αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.
1

44

Αλεξίπτωτο επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο
υλικό, με 8 λαβές για πιάσιμο, διάμετρος 3,5 m. Κατάλληλο για να προωθήσει το
ομαδικό παιχνίδι και τη συνεργασία. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό.
1

45

Παιχνίδι Ντόμινο σε μεγάλο μέγεθος, από αφρό PU. Διαστάσεις: 15,3 εκ μήκος,
7,7 εκ πλάτος, 2,6 εκ ύψος
1

46

Δίσκοι - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό,
2 μεγεθών με διαφορετικά χρώματα και επιφάνειες, τύπου Rompa. Οι
μικρότερου μεγέθους δίσκοι τοποθετούνται μέσα σε ένα σάκο και με βάση την
υφή της επιφάνειάς τους αντιστοιχούνται με τους δίσκους μεγαλύτερου
1
μεγέθους. Η αντιστοίχιση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και με βάση το

20PROC006868820 2020-06-16

χρώμα. Κατάλληλοι για τα άνω και κάτω άκρα. Εύκολοι στο καθάρισμα και στη
χρήση. Άνω επιφάνεια από καουτσούκ. Συμπεριλαμβάνονται: 5 μεγάλοι και 5
μικροί δίσκοι, σάκος με κορδόνι και μαντήλι για το δέσιμο των ματιών.
Διαστάσεις: μικροί δίσκοι 26,5 εκ διάμετρος x 3,5 εκ ύψος, μικροί δίσκοι 11 εκ
διάμετρος x 1 εκ ύψος, σάκος 29 x 24 εκ.

47

Παιχνίδια ισορροπίας, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, σετ από 8 πλαστικά
τεμάχια πάνω στα οποία τα παιδιά μπορούν να περπατήσουν, να πηδήξουν, να
τρέξουν, με τέσσερα χρώματα που μπορούν να διαταχθούν για παιχνίδια
ισορροπίας. Διαστάσεις περίπου Μ/Πλ/Y: 24.5 x 24.5 x 4 cm.
1

48

Θόλοι ισορροπίας, τύπου Rompa επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής
αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό.. Ενθαρρύνουν τον συντονισμό, τη κίνηση και
την αντίληψη της στάσης του σώματος. Βοηθούν την μυϊκή ενδυνάμωση των
κάτω άκρων. Ιδανικοί για παιχνίδι. Σε ποικιλία χρωμάτων. Διαστάσεις: περ. 17
cm διάμετρος, 8 cm ύψος.
1

49

18 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ, 6 διαφορετικά χρώματα και 3 σχήματα,
από ανθεκτικό πλαστικό. Πλευρά τετραγώνου 23cm, πλευρά τριγώνου 28cm,
διάμετρος κύκλου 23cm.
1

50

ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΕΣ, επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από
εγκεκριμένο υλικό. Σετ 6 ζευγάρια (3 πατούσες και 3 παλάμες) από πολύ
ανθεκτικό, εύκαμπτο, πλαστικό υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια.
1

51

Μαξιλάρι σφήνα κατάλληλο για τοποθέτηση στο κάθισμα, τύπου Ledraplastic.
Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και να μην
περιέχει λάτεξ. Διαστάσεις: 36 x 36 x 7 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος χρήστη:
120 κιλά.
1

52

Μαξιλάρι κατάλληλο για τοποθέτηση στη πλάτη του καθίσματος, τύπου
Ledraplastic. Ενισχύει τη σωστή στάση σώματος. Από PVC, να φουσκώνει με
αέρα και να μην περιέχει λάτεξ. Με κάλυμμα και κορδόνι για τη πρόσδεση στο
κάθισμα. Διαστάσεις: 33 x 24 x 5 εκ.
1

53

2 μαξιλάρια – σφήνες, τα οποία όταν συνδέονται να σχηματίζουν κύβο
διαστάσεων 40 Χ 40 Χ 40 εκ, τύπου Patterson, με ποικίλες επιλογές
τοποθέτησης. Οι 2 σφήνες να διαθέτουν ιμάντα Velcro υψηλής αντοχής για την
ισχυρή πρόσδεσή τους ή την μεμονωμένη χρήση τους. Να είναι υπενδεδυμένες
με βινύλ που καθαρίζεται εύκολα και να διαθέτουν προσθαφαιρούμενο
κάλυμμα με φερμουάρ. Χρώματα: 1 μπλε και 1 πράσινο.
1

54

Τρόμπα, ειδική για τις μπάλες φυσικοθεραπείας, τύπου Ledraplastic. Ελαφριά
και μήκους 18 εκ.
1

55

Μαξιλάρι ισορροπίας, τύπου Ledraplastic. Από PVC, να φουσκώνει με αέρα και
να μην περιέχει λάτεξ. Διάμετρος 35 εκ. κ 0,60 εκ. Προτεινόμενο μέγιστο βάρος
χρήστη: 120 κιλά.
2

56

Τέρμα - επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, 1
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με μεταλλικό σκελετό. Διαστ. : 1Χ1m
57

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, με
προστατευτικό αφρώδες ολόγυρα, με 8 πόδια, διάμετρος 123 εκ.
1

58

ΣΤΟΧΟΣ επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό,
2 όψεων με ιπτάμενα χρωματιστά φουλάρια με velcro.
1

59

ΡΙΞΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ, Παιχνίδι ευκινησίας που να αποτελείται από μία ξύλινη βάση
40x40cm και ένα λάσο 6cm. Το σχοινί πρέπει να τυλιχτεί γύρω από ένα ξυλάκι.
Το κάθε ξυλάκι να έχει ένα διαφορετικό χρώμα και αντιστοιχεί σε διαφορετικούς
πόντους.
1

60

Μπάλες αφής, παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο υλικό, σετ 6
τεμαχίων, διάμετρος 11 εκ.
1

61

ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY ΜΕ ΦΩΣ παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής, από εγκεκριμένο
υλικό. ΣΕΤ 4 τεμ, διάμετρος 10 εκ
1

62

ΚΥΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ SENSORY 40 εκ, με καλώδιο, από ανθεκτικό υλικό.

63

ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΦΗΣ BUTTERFLY TOUCH ME, Χαλάκια αφής. Σε σχήμα πεταλούδας,
που θα βοηθούν στην ανάπτυξη της αίσθησης της αφής. Σετ χαλάκια με
διαφορετική αφή το κάθε ένα από αυτά.Μήκος τουλάχιστον 60cm
1

64

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ & ΦΩΣ, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, σετ
των 4, με διάμετρος 8 εκ.
1

65

ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY MIX PACK, υλικό ψυχοκινητικής αγωγής, 20 τεμάχια, από
ασφαλές και υψηλής αντοχής υλικό, σε ποικίλα σχέδια-χρώματα.
1

66

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ μαλακά, αφρώδη, από αρίστης ποιότητας υλικό.

1

67

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ – ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ από αρίστης ποιότητας υλικό

1

68

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ HANG A HOOP, μαύρου χρώματος με τρίχρωμο δίχτυ, από
καλής ποιότητας υλικό
1

69

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ BACK TO BACH, από πλαστικό υλικό υψηλής
ποιότητας και αντοχής, με 2 στεφάνια (από ένα σε κάθε πλευρά), ρυθμιζόμενο
ύψος.
1

70

ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ, από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και
αντοχής.
1

71

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και
αντοχής
1

72

Επιδαπέδια μπασκέτα, Να περιλαμβάνει τρίχρωμο δίχτυ και να έχει διάμετρος
στεφανιού περίπου 40cm και ύψος 80-90cm περίπου.
1

73

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ, από αφρώδες υλικό, μαλακό, άοσμο, μη τοξικό,
ακίνδυνο και κατάλληλο για παιδιά.
1

74

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη

1

1
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οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον
180Χ50cm

75

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Πτυσσόμενο τούνελ, από ναϊλόπανο , με διάφανη
οροφή, να αποθηκεύεται εύκολα στον σάκο του, σε διαστάσεις τουλάχιστον 300
Χ 60 εκ.
1

76

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ από μεταλλική βάση με 5 δακτυλίους, να διαθέτει 2
βάσεις ώστε να στέκεται το παιχνίδι σε πιο κάθετη θέση.
Να περιλαμβάνει 5 κρίκους εύκαμπτους σε 5 διαφορετικά χρώματα
1

77

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, Παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής που βοηθάει τα παιδιά
να εξασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, την αίσθηση της ισορροπίας και να
αναπτύξουν την αντίληψη του χώρου και των κατευθύνσεων. Να αποτελείται
από µεγάλες πλάκες διαδροµών διπλής όψης (50 Χ 50cm) από υψηλής
ποιότητας αφρώδες υλικό και σήµατα διαδροµής: αρχή, τέλος, στροφή και
διασταύρωση.
1

78

ΜΠΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΡΟΛΟ). Από αφρώδες αντιολισθητικό
υλικό EVA. Διαστάσεις περίπου (διάμετρος/μήκος): 30 Χ 50 εκ, 40 Χ 80 εκ, 50 x
100 εκ.
3

79

ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ, από εύκαμπτο μαλακό υλικό, αρίστης
ποιότητας και αντοχής στο χρόνο, διάμετρος περίπου 45,55,75 εκ αντίστοιχα
3

80

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, πλαστικός φουσκωτός, μήκος 45 εκ., υψηλής αντοχής,
κατάλληλος για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας,
φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης.
1

81

ΜΙΣΗ ΜΠΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, υψηλής αντοχής, από πλαστικό υλικό αρίστης
ποιότητος και μεγάλης αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία ασκήσεων γυμναστικής,
φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και ψυχοκινητικής αποκατάστασης
διάμετρος 40 εκ.
1

82

Μπάλα Hop Ball, από αφρολέξ, 45 και 65 εκ. διάμετρος

83

Μπάλα καγκουρό, να διαθέτει λαβές για ασφαλέστερο παιχνίδι, από PVC (χωρίς
φθαλικό εστέρα) υλικό αρίστης ποιότητος και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και
55 εκ. διάμετρος η δεύτερη.
2

84

Χοπ-Χοπ ζέβρα, Χοπ-Χοπ αλογάκι, από PVC (χωρίς φθαλικό εστέρα) υλικό
αρίστης ποιότητος και μεγάλης αντοχής, 40εκ. η μία και 55 εκ. διάμετρος η
δεύτερη.μήκος 55 ρκ. και ύψος καθίσματος 27 εκ.
2

85

ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ, για ασκήσεις συγχρονισμού διάμετρος 20 εκ.

1

86

ΜΠΑΛΑ ΑΦΗΣ, ασφαλής και υψηλής αντοχής, διάμετρος 16,5 εκ

1

87

ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5

3

88

ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ασφαλής και υψηλής αντοχής

3

89

ΜΠΑΛΑ COAT FOAM, ασφαλής και υψηλής αντοχής διάμετρος 15 εκ.

1

2
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90

ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ασφαλής και
τεμαχίων , 4 ΠΟΥΑ ΚΑΙ 4 ΡΙΓΕ

υψηλής αντοχή. Σετ 8

91

ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ¼ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΣΕΤ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

92

ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΣΕΤ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΑΦΗΣ: ασφαλή και υψηλής αντοχής
1

93

ΖΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 20Χ20Χ20 εκ., ασφαλές και υψηλής ποιότητος επαγγελματικό
παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής
1

94

ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΚΕΤ ασφαλές και υψηλής ποιότητος επαγγελματικό παιχνίδι
ψυχοκινητικής αγωγής
1

95

ΔΙΣΚΟΙ MINI DISK (ΣΕΤ 2 ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ) ασφαλές και υψηλής ποιότητος
επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής
1

96

ΖΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΤ 3 ασφαλές και υψηλής ποιότητος
επαγγελματικό παιχνίδι ψυχοκινητικής αγωγής
1

97

ROCKET GAME, ασφαλές και υψηλής ποιότητος επαγγελματικό παιχνίδι
ψυχοκινητικής αγωγής
1

98

ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, γερής κατασκευής

99

ΤΡΟΛΕΙ ΟΡΓ.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 3ΟΡΟΦΟ από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας, Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη
τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, με ειδικές θέσεις για την αποθήκευση
οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής, άκρα στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα
παιδιά.
1

100

ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ σε διαστάσεις: 96Χ61Χ91cm

101

ΡΑΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΤ από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητος και αντοχής,
ψυχοκινητικής αγωγής.
1

102

ΚΡΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ 6 ΧΡΩΜΑΤΑ από μαλακό, εύκαμπτο πλαστικό

1

103

ΣΧΟΙΝΑΚΙ 5 ΜΕΤΡΑ, 3 τεμ γερής κατασκευής

3

104

ΜΠΑΛΑΚΙ SKIP N HOP γερής κατασκευής

1

105

ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΤ 6 αρίστης κατασκευής

1

106

ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ, 5 ΤΕΜ αρίστης κατασκευής

5

107

ΙΜΑΝΤΕΣ JUMP BANDS ΣΕΤ 6 αρίστης κατασκευής

1

108

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ αρίστης κατασκευής

1

109

ΡΑΚΕΤΕΣ BADALOONS ΣΕΤ 2 αρίστης κατασκευής

1

110

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ TARGET SET ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης
ποιότητος.
1

111

ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ

1
2

1

1

1

20PROC006868820 2020-06-16

112

DIABOLO

1

113

SUPER ΖΑΡΙΑ ΣΕΤ 6 ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης ποιότητος

1

114

ΨΑΡΕΜΑΤΑ ROCK & FISH ψυχοκινητικό επαγγελματικό παιχνίδι αρίστης
ποιότητος
1

115

ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ 10 m

116

Πατίνι από σκληρό πλαστικό με ρόδες που να έχουν ρουλεμάν και να μπορούν
να αλλάζονται. Μ/Πλ:40 x 31 cm., Μέγιστο βάρος: 50 kg περίπου.
2

117

ΡΟΛΑΚΙ ΜΑΣΑΖ 15 εκ διαμέτρου σε μπλε χρώμα

118

ΜΠΑΛΑ GEL ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, διάμετρος 12 εκ., βάρος 1 κιλό, από πλαστικό υλικό
αρίστης ποιότητας και αντοχής.
1

119

ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ, περίπου βάρους 3kg και διαστάσεις: 25Χ25cm.
Από πλαστικό υλικό αρίστης ποιότητος, για συγκέντρωση και χαλάρωση παιδιών
με αυτισμό.
1

120

ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ στο χέρι, σετ των 3 τεμαχίων, σε διάφορα χρώματα και με
διαφορετικά είδη αφής.
1

121

ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΦΗΣ POM POM 10 εκ και σε διάφορα χρώματα.

3

122

ΛΑΒΗ μολυβιού τύπου ABILIGRIP από αφρώδες υλικό.

4

123

ΛΑΒΕΣ μολυβιού ΑΒΓΟΥΛΑΚΙΑ, σετ 3 τεμαχίων, από ειδικό υλικό που
προσαρμόζονται στο μολύβι, ποικίλα χρώματα.
1

124

ΓΑΝΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ)

1

125

ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΙΚΡΗ 3,5Χ7,5 εκ

1

126

ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ ΜΕΓΑΛΗ 5Χ11,5 εκ

1

127

ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΣΕΤ

2

128

ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 18 εκ. Με 3 κουδούνια εσωτερικά, τρύπες για
καλύτερο ήχο, υλικό: PU Super Soft, διάμετρος: 16cm, βάρος: 300gr. Κατάλληλη
για μικρές ηλικίες.
1

129

ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΙ

3

130

ΜΠΑΛΑ OVERBALL 25 εκ

2

131

ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ πλαστικές με φατσούλες που θα απεικονίζουν
διάφορα συναισθήματα, 20ΕΚ σετ 6 τεμαχίων τουλάχιστον.
1

132

ΜΠΑΛΑ RUBBERFLEX 21 εκ

1

133

ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE HANDBALL 15 εκ

1

134

ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE AMERICAN FOOTBALL size 5

1

135

ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE BASKET SIZE 3

1

1

1
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136

ΜΠΑΛΑ ΚΙΝΗΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 30ΕΚ υψηλής αντοχής, κατάλληλη για ποικιλία
ασκήσεων γυμναστικής, φυσικής ισορροπίας, φυσιοθεραπείας και
ψυχοκινητικής αποκατάστασης.
1

137

ΣΑΚΟΣ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ, από ναϊλόπανο, με φερμουάρ και λαβές.

1

138

Τρόμπα χειρός μεγάλη για μπάλες, να περιλαμβάνει διάφορες βελόνες

1

139

Δίχτυ για μπάλες με καλάθι, να χωράει 20 μπάλες

1

140

Το παιχνίδι του κλόουν

1

141

Σβούρα ψυχοκινητικής αγωγής από πολύ ανθεκτικό πλαστικό

1

142

Δίσκοι αφής και ισορροπίας, Διαστ.: 36x6cm Δίσκος τραμπάλα ισορροπίας με
ειδική επιφάνεια από υλικό που διεγείρει τα νεύρα και ενισχυμένη
αντιολισθητική βάση για ασκήσεις περιστροφής και ισορροπίας.
2

143

Εύπλαστα δαχτυλίδια αφής διαστ. 16,5x3 cm. Σετ 2 τεμσ

ΟΜΑΔΑ 14: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η
κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή
χρήση, και θα συναρμολογηθούν επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία μας. Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή, τα
είδη θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά και
θα εναρμονίζονται αισθητικά με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής
λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής
παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή
κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.
Όλα τα είδη θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις
εργονομίας. Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει
την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις
διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα, να είναι κλάσης Ε0 (μηδενική εκπομπή
φορμαλδεΰδης) ή Ε1 (πολύ χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης).
Στα

είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα ή

1

20PROC006868820 2020-06-16

prospectus και χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια
επιτροπή, σε χώρο κατά υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τραπεζάκι παιδικό ξύλινο τετράγωνο, από ξύλο φουρνιστής οξιάς ή και από
συνθετικό ξύλο mdf με επένδυση οξιά ή φορμάικα το καπάκι, αρίστης ποιότητος
και με στρογγυλεμένα άκρα, καπάκια που συνδέονται στο σκελετό με βιδωτές
γωνίες για μεγαλύτερη ενίσχυση, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό για
οµαδικές ή ατοµικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών περίπου 60 Χ 60
εκ.
2

2

Καρεκλάκι παιδικό ξύλινο περίπου 31,5 Χ 35 εκ από ξύλο φουρνιστής οξιάς
βαμμένα με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα, στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και αντοχής στο χρόνο.
4

3

Τραπεζάκι τετράγωνο με εσοχές, ύψους περίπου 56 εκ., διαστάσεις 108Χ108εκ.
από ξύλο φουρνιστής οξιάς βαμμένο με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα,
στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και
αντοχής στο χρόνο.
4

4

Καρέκλες ξύλινες παιδικές, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, ύψος καθίσματος
περίπου 33 εκ., βαμμένες με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα και με
στρογγυλεμένα άκρα, σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και
αντοχής στο χρόνο.
16

5

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ, από ειδικό αδιάβροχο, μη τοξικό αφρώδες υλικό που
απορροφά τα χτυπήματα. Να τοποθετείται με ευκολία σε μεγάλες κάθετες και
οριζόντιες επιφάνειες, όπως γωνίες σε κολώνες ή έπιπλα, παράθυρα κ.α. και να
προστατεύει σε μέγιστο βαθμό από ατυχήματα. Να κόβεται και να
προσαρμόζεται εύκολα σε μικρότερο μήκος. Σε έντονα χρώματα. Διαστάσεις 4μ.
τουλάχιστον κάθε ρολό.
4

6

Παραλληλόγραμμο σχολικό τραπέζι, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό
για οµαδικές ή ατοµικές εργασίες και δραστηριότητες των παιδιών.
Στρογγυλεµένες γωνίες για απόλυτη ασφάλεια και αντοχή, βαμμένο με μητοξικά, οικολογικά χρώματα. Σύµφωνο µε τις προδιαγραφές της ΕΕ, διαστάσεων
120 Χ 60 Χ 56cm περίπου.
2

7

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ. Από ξύλο φουρνιστής οξιάς µε χρωµατιστό κάθισµα και
πλάτη. Βαμμένη με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα Με ανατοµικό κάθισµα, µε
στρογγυλεµένα τελειώµατα και πολύ µεγάλης αντοχής. 34cm
14
1

8

Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο διαμέτρου 184εκ περίπου, υψηλής ποιότητας,
εξαιρετικά ανθεκτικό για οµαδικές ή ατοµικές εργασίες και δραστηριότητες των
παιδιών, με μη-τοξικά, οικολογικά χρώματα.
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ΟΜΑΔΑ 15: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όλα τα είδη που περιγράφονται θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση, η
κατασκευή τους θα είναι σταθερή και κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή
χρήση.
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης της καλής
λειτουργίας του κάθε είδους, τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα οριστικής
παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες που οφείλονται σε κακή
κατασκευή θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου.
Όλα τα είδη θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις
εργονομίας . Όλος ο εξοπλισμός να έχει προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει
την ένδειξη CE σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις
διατάξεις της οδηγίας 2206/95/Κ.
Τα προσφερόμενα είδη της ομάδος να διαθέτουν ISO 13485:2003 τουλάχιστον ή
μεταγενέστερα αυτού, για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης
της κατασκευάστριας εταιρείας για προϊόντα ιατρικής χρήσης ή άλλου
ισοδύναμου διασφάλισης ποιότητος.
Δεν κρίνεται απαραίτητο για τα είδη
Στα είδη της ομάδος θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα δείγματα και
χρωματολόγιο, τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, σε χώρο κατά
υπόδειξη της υπηρεσίας, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κλίνη εξεταστική, μεταλλικός ανοξείδωτο σκελετός, δερμάτινη επένδυση,
διαστάσεων περίπου 2,20Χ0,70Χ0,75 μ. Ανακλινόμενο προσκέφαλο ίσιου τύπου
και αυτοασφαλιζόμενο σε θέσεις από 0 έως περίπου 90 μοίρες, μηχανισμό
στερέωσης ρολού χάρτου
1

2

Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο ανοξείδωτο με 2 ράφια και 1 συρτάρι,
διαστάσεων περίπου 0,40 X 0,60 X 0,80 m., με 4 τροχούς ανθεκτικούς,
περιστρεφόμενους, από ανοξείδωτο υλικό και με φρένα
1

3

Αναστημόμετρο, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, με αναδιπλωμένη
τηλεσκοπική ράβδο υψηλής αντοχής, με διαβάθμιση ανά ένα (1) χιλιοστό, εύρος
μέτρησης μέχρι περισσότερο των 210εκ.
1

4

Σκαλοπάτι διπλό ανοξείδωτο ενισχυμένο με οριζόντιες ράβδους μεταξύ των
βάσεων στήριξης, με 6 πόδια με αντιολισθητικά πέλματα, με σκαλοπάτια
επενδυμένα με αντιολισθητικό υλικό, διαστάσεων περίπου 38 Χ 28 Χ 45 εκ
1
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5

Στατώ ορού με δύο θέσεις, ανοξείδωτο μέταλλο, ρυθμιζόμενο ύψος μέχρι 2 μ.
με 5 οριζόντιες μεταλλικές βάσεις με περιστρεφόμενους τροχούς.
1

6

Αναστημόμετρο βρεφών-χαλάκι, φορητό, φιλικό με το δέρμα, να πλένεται
εύκολα και να διπλώνεται. Στο επάνω μέρος διαθέτει σταθερό τμήμα (στο
κεφάλι) και στο κάτω κινούμενο διευκολύνοντας τη χρήση. Να μετράει με
ακρίβεια το ύψος των βρεφών και μωρών ενώ αυτά είναι ξαπλωμένα.
Δυνατότητα έλεγχου της μέτρησης με ευκρίνεια και άνεση και από της δύο
πλευρές (βαθμονόμηση και από τις 2 πλευρές ανά ένα (1) χιλιοστό). Δυνατότητα
ανάρτησης στον τοίχο με βίδες.
1

7

Παιδικό οξύμετρο φορητό, κορεσμός 0-100%, καρδιακοί παλμοί 10-250, μνήμη
αποθήκευσης δεδομένων, αυτονομία 30 ώρες, με μεγάλη και ευκρινής LED
έγχρωμη οθόνη και λειτουργία συναγερμού, λειτουργία με ενσωματωμένη
μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής και φορτιζόμενη με εναλλασσόμενο ρεύμα,
με ακροδέκτες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και ελληνικές οδηγίες χρήσης .
1

8

Βαμβακοδοχείο 1 λίτρου από ανοξείδωτο υλικό, το καπάκι να στηρίζεται πάνω
στο σώμα του δοχείου, ανοίγει εύκολα (χωρίς προσκόμματα) με την χρήση του
ενός χεριού, χωρητικότητας ενός λίτρου.
1

9

Νοσοκομειακή κλίνη τροχήλατη, ηλεκτρική πολύσπαστη, με μεταλλικό σκελετό
μεγάλης αντοχής, ξύλινες μετώπες και ξύλινα πλαινά ασφαλείας ρυθμιζόμενα
καθ’ ύψος, ηλεκτρική ανύψωση της πλάτης, των ποδιών και ολόκληρης της
κλίνης από 80-100εκ., αναρτήρα ανύψωσης, κλείδωμα του χειριστηρίου για
αποφυγή ατυχημάτων, εφεδρική μπαταρία για λειτουργία σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, πτυσσόμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, με
τροχούς και φρένα σε τουλάχιστον δύο τροχούς, δυνατότητα προέκτασης
μήκους της κλίνης. Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι: πλάτος 90-100εκ. και
μήκος 195-205εκ Μέγιστο βάρος ασθενή 170 κιλά.
1

10

Στρώμα 100% latex για νοσοκομειακή κλίνη διαστάσεων περίπου 2,00 Χ 0,90 Χ
0,13μ, βαμβακερή επένδυση με φερμουάρ, αντιμικροβιακή επεξεργασία,
αδιάβροχο 100% , να έχει κατάλληλη ελαστικότητα ώστε να προσαρμόζεται στις
θέσεις που δίδονται στη κλίνη κατά την ανύψωση της πλάτης ή των ποδιών.
Διαστάσεις περίπου πλάτος 90-100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις
διαστάσεις της κλίνης που θα επιλεγεί.
1

11

Επίστρωμα με λάστιχο για νοσοκομειακή κλίνη βαμβακερό, αδιάβροχο
αντιαλλεργικό, αντιβακτηριδιακό και πλενόμενο, με περιμετρικό λάστιχο για
καλή εφαρμογή, με πόρους για να αναπνέει. Διαστάσεις περίπου πλάτος 90100εκ. και μήκος 195-205εκ. ανάλογα με τις διαστάσεις της κλίνης και του
στρώματος που θα επιλεγούν.
4

12

Ζυγαριά ψηφιακή επιδαπέδια, φορητή, από ανθεκτικό αντιολισθητικό υλικό,
ζύγιση έως 150 kg.
1

13

Παραβάν 3 φύλλων, τροχήλατο από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό, με ύφασμα
1
ανθεκτικό αφαιρούμενο πλενόμενο σε χρώμα της επιλογής μας, ύψος
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περίπου1,80Χ 1,75μ

14

Φιάλη ιατρικού οξυγόνου φορητή, χαλύβδινη με κλείστρο-στρόφιγγα 25Ε,
Πλήρης με Ο2, Χωρητικότητα: περίπου 16lt, Ύψος: περίπου 110 cm Βάρος:
περίπου 25 kgr
1

15

Αναρρόφηση φορητή, με ρεύμα 230V/50Hz του δικτύου, με δυνατότητα
ταυτόχρονης φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας των 12V,από ειδικό
μίγμα πλαστικού υψηλής αντοχής, χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων, με
βαλβίδα ασφαλείας για να σταματάει τη λειτουργία σε περίπτωση που η φιάλη
γεμίσει. Η ένταση να ρυθμίζεται από ειδικό περιστρεφόμενο διακόπτη, με
ενσωματωμένο μανόμετρο (περίπου 0- 800mmHg) που να δείχνει την υποπίεση,
με χειρολαβή μεταφοράς, ενσωματωμένη λυχνία ένδειξης λειτουργίας ή
φόρτισης και μέγιστης αναρροφητικής ισχύος περίπου 16lit/min
1

16

Νεφελοποιητής μηχανικός, Εύκολος στην χρήση & τον καθαρισμό. Με ταχεία
Νεφελοποίηση έως και 50% του χρόνου. Συνεχής Λειτουργία για όσο διαρκεί η
νεφελοποίηση. Εξάρτημα για χρήση από τη μύτη. Ανταλλακτικό φίλτρο. Θάλαμο
εκνέφωσης υψηλής ροής. Επιστόμιο. Μάσκα για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
Επίπεδο Θορύβου περίπου 55 dB (A). Χωρητικότητα Φαρμάκου: περίπου 5 ml.
1

17

Δίσκος νοσηλείας, ανοξείδωτο 18/10, διαστάσεις περίπου 40x30x5 cm

18

Παιδιατρικό λαρυγγοσκόπιο με κυρτές λάμες, Λαμπτήρας αλογόνου ψυχρού
φωτισμού, Ελαφρύ εργονομικό χερούλι, Επαφές από ανοξείδωτο ατσάλι,
Εύκολη αποστείρωση χωρίς αφαίρεση του λαμπτήρα, σε αντικραδασμική
θήκη, το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 λεπίδες τύπου miller 1-2-3
κατασκευασμένες σύμφωνα με με ISO 7376:2003
1

1

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, Πλήρως αυτόματος, ο οποίος να αναλύει
τον ρυθμό της καρδιάς και να παρέχει ηλεκτροσόκ (αν χρειάζεται) σε θύματα
αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, Να αποδίδει ενέργεια >200J, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ΑΗΑ 2010, Ο χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ να είναι < 10 sec., Ο χρόνος
φόρτισης στα maximum Joules να είναι < 8 sec, Να ανιχνεύει εμφυτευμένο
βηματοδότη, Να παρέχει μέγιστη απόδοση 200 απινιδώσεων ή τουλάχιστον 4
ώρες συνεχούς λειτουργίας, Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά.
Μικρός σε μέγεθος, φορητός, Να αντιστέκεται σε σοκ και κραδασμούς και να
φέρει αξιολόγηση IP56, ενάντια σε σκόνη και υγρασία, Να παρέχει σαφής και
κατανοητές οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα κατά τη
διάρκεια της ανάλυσης, οι οποίες καθοδηγούν τον χρήστη, Να είναι εξαιρετικά
απλός στη λειτουργία του και να διαθέτει μόνο ένα κουμπί ON/OFF, Να

19

διαθέτει μια ένδειξη ετοιμότητας που να αναβοσβήνει, Να εκτελεί αυτοέλεγχο
κάθε ημέρα για τυχόν τεχνική βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία και να
ειδοποιεί σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, Να εντοπίζει και να
προειδοποιεί το χρήστη για οποιαδήποτε παρεμβολή, γύρω από την περιοχή
που τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, δίνοντας
μια ένδειξη, Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας και ένα
1
ακόμα set, το οποίο περιλαμβάνει μπαταρία και σετ ηλεκτροδίων, Να
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συνοδεύεται από ένα Pediatric-Pak, για παιδιά κάτω των 8 ετών ή που ζυγίζουν
λιγότερο από 25 κιλά, Να διαθέτει εσωτερική μνήμη χωρητικότητας 90 λεπτών
για την καταγραφή των περιστατικών και USB καλώδιο το οποίο συνδέεται με
τον υπολογιστή, καθώς και αντίστοιχο λογισμικό, Να διατίθεται με δέκα (10)
χρόνια εγγύηση.

20

Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό παιδιατρικό με μεγάλη ευκρινή έγχρωμη οθόνη, με
ένδειξη για τη μεγάλη - μικρή πίεση και τον αριθμό των παλμών, Μνήμη για
περίπου 200 μετρήσεις, ένδειξη κίνησης σώματος για καλύτερα αποτελέσματα.
Περιλαμβάνονται περιχειρίδες: 1παιδιατρική, 1 βρεφική, 1 ενηλίκων και
ελληνικές οδηγίες χρήσης.
1

21

Καρδιογράφος φορητός. Διαθέτει ενσωματωμένη LCD οθόνη με υψηλή ανάλυση
πολλαπλών παραμέτρων, Συνεχής μέτρηση και απεικόνιση του καρδιακού
ρυθμού (ΗR) στην οθόνη, Ακουστικό σήμα των καρδιακών παλμών, Έλεγχος
ποιότητας σύνδεσης για κάθε ηλεκτρόδιο ικανή για προβολή των στοιχείων
καταγραφής και των κυμματομορφών καρδιογραφήματος, Ενσωματωμένο
θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης, Αναγνώριση και προστασία από
απινιδωτή και βηματοδότη, Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
λιθίου (Li-on 14.4V) για πλήρη φορητότητα αλλά και δυνατότητα λειτουργίας με
ρεύμα (220V-240V), Απεικόνιση 1/3/6 ή 12 απαγωγών στην οθόνη, Εκτύπωση 13 καναλιών, Συνεχής καταγραφή περίπου τριών (3) ωρών με τη χρήση της
μπαταρίας. Περιλαμβάνονται: συσκευή καρδιογράφου, 6 προκάρδια
ηλεκτρόδια,
4 μανταλάκια άκρων, 1 ρολό χαρτί καρδιογράφου,
Μπαταρία λιθίου Li-on 14.4V, Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά, Οδηγίες
επεξήγησης καρδιογραφήματος
1
ΟΜΑΔΑ 16: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ-

ΤΕΣΤ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στα παρακάτω αναφερόμενα είδη απαιτείται η αυθεντικότητα και πληρότητα.
Όλα τα βιβλία να φέρουν τον διεθνή μοναδικό αριθμό βιβλίου ISBN.
Για τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή απαιτείται η εμφάνιση αντιγράφου
των περιεχόμενων όλων των εγχειριδίων.
ΕΙΔΟΣ

1

Wisc-III, ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών
στα παιδιά, Συγγραφέας: David Wechsler, Έτος ελληνικής έκδοσης: 1997,
χορηγείται: σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών, Τρόπος
χορήγησης: Ατομικά. Το υλικό διατίθεται σε ειδικό βαλιτσάκι.
Το εξεταστικό υλικό του ελληνικού WISC-III αποτελείται από: 1. Λαβύρινθοι (25),

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
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2. Φυλλάδιο Ερεθισμάτων, 3. Κύβοι (σετ 9 κύβων), 4. Σειροθέτηση εικόνων, 5.
Συναρμολόγηση αντικειμένων (6 κουτάκια), 6. Διερεύνηση συμβόλων
(διαφάνειες), 7. Συναρμολόγηση αντικειμένων διαχωριστικό, 8. Λευκή κάρτα
(tree cover card), 9. Φυλλάδια Απαντήσεων (25), 10. Κωδικοποίηση Επιπέδου ΑΒ
(25), 11. Σύμβολα Επιπέδου Α (25), 12. Σύμβολα Επιπέδου B (25), 13. Κλίμακα
Αριθμητικής – Ερωτήσεις, 14. Οδηγός Εξεταστή

2

Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach, μέθοδος ψυχολογικής διάγνωσης που
σχετίζεται με την εικόνα για να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας και τη συναισθηματική λειτουργία των ασθενών τους. Το τέστ
να περιλαμβάνει: το Psychodiagnostic Textbook, το Psychodiagnostic plates, set
of 10 και το Recording blanks, pad of 100 black and white sheets
1
WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition), Συγγραφέας: David
Wechsler, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2010, Έτος ελληνικής έκδοσης: (WAIS-IV GR):
2014, χορηγείται: Σε έφηβους και ενήλικες, με ηλικία από 16 έτη & 0 μήνες έως
90 έτη & 11 μήνες, Τρόπος χορήγησης: Ατομικά. Διάρκεια χορήγησης: 75 λεπτά
Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση, Wechslerν Adult
Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS–IV) αποτελεί κλινικό εργαλείο για την
αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων. Διατίθεται σε
ειδική εύχρηστη τσάντα backpack με ροδάκια και χειρολαβή.

3

Το εξεταστικό υλικό του WAIS-IVGR αποτελείται από: 1. Εγχειρίδιο Χορήγησης
και Βαθμολόγησης, 2. Βιβλίο Ερεθισμάτων 1, 3. Βιβλίο Ερεθισμάτων 2, 4. Φόρμα
Καταγραφής (πακέτο των 25), 5. Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25), 6.
Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25), 7. Κλείδα βαθμολόγησης Ακύρωσης,
8. Κλείδα βαθμολόγησης Κωδικοποίησης, 9. Κλείδα βαθμολόγησης Αναζήτησης
1
Συμβόλων, 10. Σχέδιο Κύβων (σετ 9 κύβων σε κουτί), 11. Μολύβι
Raven’s Εducational CPM/CVS Τεστ
Το Raven’s CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην
εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

4

Συγγραφέας: John C Raven et al, Έτος αγγλικής έκδοσης: 2008, Ελληνική έκδοση:
Από 22 Ιουνίου 2015, χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, Τρόπος
χορήγησης: Ατομικά, Διάρκεια χορήγησης: λιγότερο από 1 ώρα, Ποιοι το
χορηγούν: Ψυχολόγοι, Απόφοιτοι τμήματος ειδικής αγωγής, Ειδικοί παιδαγωγοί,
Εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί), Λογοθεραπευτές. Παρέχει σύντομα μηλεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών
ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Colored
Progressive Matrices) και από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary
1
Scales).

5

Colored Progressive Matrices

6

2

Δοκιμή Ηοuse-Tree-Person (HTP) είναι μια προβολική δοκιμασία που
σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις πτυχές ενός ατόμου και την προσωπικότητά
1
του. Η δοκιμή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση
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εγκεφαλικής βλάβης και για τη γενική νοητική λειτουργία.
T.A.T. THEMATIC APPERCEPTION TEST - C.A.T. CHILDREN'S APPERCEPTION TEST

7

Το ΤΑΤ χορηγείται σε ενήλικες ενώ το CAT σε παιδιά. Ο σκοπός τους είναι
διαγνωστικός και το υποκείμενο καλείται να δημιουργήσει δικές του ιστορίες
πάνω σε μια σειρά εικόνων που του δείχνει ο ψυχολόγος. Το ΤΑΤ και το CAT
βασίζονται στη ψυχοδυναμική θεωρία και η ερμηνεία των ιστοριών που
δημιουργεί το παιδί ή ο ενήλικας πληροφορεί τον κλινικό για το ψυχολογικό
προφίλ του υποκειμένου, δηλαδή, τις συνειδητές αλλά και τις υποσυνείδητες
συγκρούσεις του, την αναπαράσταση των σχέσεών του με τους άλλους, τη
σεξουαλικότητά του, τα άγχη του, την εικόνα του σώματός του.
1

8

Εγχειρίδιο CAT/TAT, Βιβλία Ψυχολογίας, Author: Κατερίνα Μήλιου, Editor: ΒΗΤΑ,
Pages: 210, ISBN: 9789604521685
1
Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2 MMPI-2. To
τεστ προσωπικότητας MMPI-2® χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για
διάγνωση ψυχοπαθολογίας: Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και
προσωπικής δυσλειτουργίας, Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων, Σχεδιασμό
στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας, Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε
προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών
προσεγγίσεων.
Κλίμακες: 8 Κλίμακες Εγκυρότητας, 5 Υποκλίμακες Υπερβολικής Παρουσίασης
του Εγώ, 10 Κλινικές Κλίμακες, 9 Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες (ΑΚ), 15
Κλίμακες Περιεχομένου, 27 Κλίμακες Δομικών Στοιχείων Περιεχομένου, 20
Συμπληρωματικές Κλίμακες, 31 Κλινικές Υποκλίμακες (Harris-Lingoes και
Υποκλίμακες Κοινωνικής
Εσωστρέφειας)
Υλικό: Ερωτηματολόγια, Φύλλα Απαντήσεων, Τεχνικά Εγχειρίδια, Λογισμικό
Παραγωγής Αποτελεσμάτων

9

Προσφέρονται υπηρεσίες χορήγησης, διόρθωσης & παραγωγής αποτελεσμάτων

1

Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence-Third Edition (Σταθμισμένο
στα Ελληνικά)
Η Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence (WPPSI) είναι ένα τεστ
νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 2 έτη 6 μήνες έως 7 χρόνια 7
μήνες. Αναπτύχθηκε από τον David Wechsler το 1967.
Η WPPSI-IV παρέχει λεκτική και IQ Απόδοσης βαθμολογίες καθώς και μια
10

πλήρους κλίμακας βαθμολογίας IQ.

1

CARS 2(Κλίμακα Βαθμολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας)
11

Η CARS βοηθά στον εντοπισμό παιδιών (2 ετών και άνω) με Αυτισμό,
συγκεκριμένα τα διακρίνει από τα παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες που
1
δεν είναι αυτιστικά. Επιπλέον, ξεχωρίζει τον ελαφρύ από τον μέτριο και σοβαρό
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αυτισμό.
Κλίμακες & Έντυπα:
Standard Version Αξιολόγηση Booklet (CARS2-ST) και
High Function Λειτουργικότητα Αξιολόγηση Booklet (CARS2-HF)
Conners 3rd edition Continous Performance Test 3rd Edition
(Conners CPT 3 )

12

Η Conners Continous Performance Test 3rd Edition (Conners CPT 3 ) είναι ένα
έργο μηχανογραφικό για την αξιολόγηση των προβλημάτων προσοχής που σε
άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω. Με την ευρύτερη απόδοση του ερωτώμενου και
σε περιοχές της παραμέλησης, παρορμητικότητας, συνεχής προσοχής και
επαγρύπνησης, η Conners CPT 3 μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διαδικασία της
διάγνωσης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (ADHD) και
άλλες νευρολογικές παθήσεις που σχετίζονται με την προσοχή.
1
Conners Early Childhood(ΕC) πλήρους μορφής με ενσωματωμένα τα :
Conners Global Index-γονέα (Conners ΕΚ GI-P) & Conners Global IndexΚαθηγητών(Conners ΕΚ GI-T)
Η Conners ΕΚ, που κυκλοφόρησε το 2009, αξιολογεί τη συμπεριφορά των
παιδιών προσχολικής ηλικίας 2 έως 6.
Κλίμακες & Έντυπα:
Κλίμακες συμπεριφοράς, Απροσεξία / Υπερκινητικότητα, Προκλητική / επιθετική
συμπεριφορά, Κοινωνική Λειτουργία / Άτυπες Συμπεριφορές, Ανησυχία,
Διάθεση, Σωματικά συμπτώματα Αναπτυξιακές Κλίμακες- Ορόσημα,
Προσαρμοστικές ικανότητες, Επικοινωνία, Ικανότητες στο να χειρείζεσαι μια
μηχανή, Παιχνίδι, Προ-Ακαδημαϊκή / Γνωστική Ικανότητα

13

Conners γονέα (Conners ΕΚ-P) & Conners Καθηγητών (Conners ΕΚ-T), για χρήση
από τους δύο γονείς (Conners ΕΚ-Ρ, 190 είδη) και από τους καθηγητές (Conners
ΕΚ-T, 186 είδη).
1
CDI 2 πλήρης μορφή με ενσωματωμένες τις CDI 2: Self-Report (CDI 2: SR), CDI 2:
Self-Report (Short) (CDI 2: SR [S]), CDI: Δάσκαλος (CDI: Τ) και CDI: Μητρική (CDI:
P).
Η CDI 2 είναι μια αναθεώρηση του Inventory για την Παιδική Κατάθλιψη (CDI).
Κλίμακες & Έντυπα:

14

Συναισθηματικά προβλήματα, Λειτουργικά προβλήματα

1

MASc 2 - Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά

15

2 nd Edition πλήρoυς μορφής, με την κλίμακα αυτοαναφοράς (MASc 2-SR) και με
τη μητρική (MASc 2-P).
Μια αναθεωρημένη και Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά που

1
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αξιολογεί την παρουσία των συμπτωμάτων που σχετίζονται με διαταραχές
άγχους στους νέους ηλικίας 8 έως 19 ετών.
Self Image Profiles(SIP)
Γρήγορα αξιολογεί την εικόνα του εαυτού και της αυτοεκτίμησης σε παιδιά και
εφήβους
16

Συντάκτης: Richard J Butler, Ετος έκδοσης: 2001, Εύρος ηλικίας: 7 χρόνια έως 16
ετών, Διαχείριση: Άτομο ή ομάδα - SIP-C: 12 έως 25 λεπτά, SIP-A: 9 έως 17 λεπτά 1
Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, σταθμισμένο στην Ελλάδα το
1999,

17

Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα, Σελίδες: 30, Ημ. Έκδοσης: 01/01/1996

1

18

Draw A Person test(DAP), καθορίζει εάν η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού
εξελίσσεται κανονικά συγκρίνοντας το σχέδιο του παιδιού με τα σχέδια των
συνομηλίκων του.
1
Δυσλεξία Screening Test-Πρωτοβάθμια (DST-J)

19

Συντάκτης: Angela Fawcett, Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 6
1
χρόνια 6 μήνες έως 11 έτη, 5 μήνες(DST-J), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά
Δυσλεξία Screening Test -Δευτεροβάθμια (DST-S)

20

Συντάκτης: Angela Fawcett, Rod Nicolson, Έτος έκδοσης: 2004, Εύρος ηλικίας: 11
1
χρόνια 6 μήνες έως 16 έτη 5 μήνες(DST-S), Διαχείριση: Ατομική - 30 λεπτά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΕΡΜΑΡΙΑ (0,80*0,42*1,20)

9

2

Γραφείο (1,20* 0,80)

5

3

Γραφείο (1,60*0,80)

20

4

Καρέκλες γραφείου (τροχήλατη, με μπράτσα)

25

5

Συρταριέρες (0,40*0,55*0,55)

25

6

Βιβλιοθήκη ημίκλειστη (1,60*1,80*0,42)

13

7

Βιβλιοθήκη ημίκλειστη (1,20*0,80*0,42)

3

8

Καρέκλα συνεργασίας στοιβαζόμενη

130

9

Καλόγερος μεταλλικός με ομπρελοθήκη

14

10

Τραπεζάκι σαλονιού περίπου (1,20*0,60)

1

11

Καναπές επαγγελματικός τριθέσιος

1

12

Καναπές επαγγελματικός διθέσιος

1

13

Ντουλάπα με εξωτερικά συρτάρια (1,60*0,80*0,42)

2

14

Ντουλάπα με ράφια (1,60*4*2,50)

1

15

Ντουλάπα με ράφια (0,60*1,60*2,50)

1

16

Ντουλάπα με ράφια (0,60*0,60*2)

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ
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ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - CPV
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ

1

Απορροφητήρας 60 cm

2

2

Ψυγειοκαταψύκτης

1

3

Ψυγείο

1

4

Ρολόγια επιτοίχια

15

5

Παρκετέζα

1

6

Σετ εντοιχισμού που αποτελείται από φούρνο και κεραμικές εστίες.

2

7

Φούρνος μικροκυμάτων

1

8

Πλυντήριο πιάτων

1

9

Σκουπάκι απορρόφησης στερεών-υγρών

1

10

Τοστιέρα

2

11

Φρυγανιέρα

1

12

Βραστήρας

1

13

Επιτραπέζιο μίξερ

1

14

1

15

Αποχυμωτής
Μπλέντερ

16

Μούλτι

1

17

Μίξερ χειρός

1

18

Πλυντήριο-στεγνωτήριο

1

19

Σκούπα επαγγελματική – πλυντική.

1

20

Σκούπα ηλεκτρική,

1

21

Ατμοσίδερο

1

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ
1

Υπολογιστής Intel Core i3

25

2

TABLET 10,1

1

3

LAPTOP Intel Core i5

4

4

TV 50 "

3

5

Εκτυπωτές Έγχρωμος Laser Α4

4

6

Laser πολυμηχάνημα

8

7

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος

2

8

USB Flash /Stick

5

9

Φωτοτυπικό Μηχάνημα

3

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Κάδος ανοξείδωτος

2

2

Κάδος για άπλυτα

2

3

Πιάτο ρηχό

12

4

Πιάτο βαθύ

12

5

Πιάτο ρηχό

24

6

Μπολ

24

7

Δίσκος σερβιρίσματος

4

8

Σαλατιέρα γυάλινη

4

9

Πιατέλα οβάλ

2

10

Πιατέλα οβάλ

2
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11

Ψωμιέρα επιτραπέζια

4

12

Πιρούνι φαγητού

12

13

Κουτάλι φαγητού

12

14

Μαχαίρι φαγητού

12

15

Κουτάλι γλυκού

24

16

Πιρούνι γλυκού

24

17

Κεψές τρυπητός

2

18

Κουτάλα βαθιά

2

19

Πιρούνα δίχαλη μεσαία

2

20

Σπάτουλα μονοκόμματη

2

21

Μαχαίρι ψωμιού

2

22

Πλάκα κοπής διαφόρων μεγεθών

3

23

Ποτήρι νερού

48

24

Φλιτζάνι ελληνικού

12

25

Πιατάκι ελληνικού

12

26

Φλιτζάνι καπουτσίνο - τσαγιού

12

27

Πιατάκι καπουτσίνο - τσαγιού

12

28

Κούπες

12

29

Κανάτες γυάλινες

4

30

Κανάτες πλαστικές

4

31

Πιάτο μελαμίνης ρηχό

24

32

Πιάτο μελαμίνης βαθύ

24

33

Μπολ μελαμίνης παιδικό

24

34

Πιάτο μελαμίνης γλυκού

24

35

Μπολ αναμίξεως

4

36

Σουρωτήρι επαγγελματικό

2

37

Σουρωτήρι τσαγιού

4

38

Κύλινδρος ανοξείδωτος μαχαιροπίρουνων

1
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39

Συσκευή γίγας τοίχου για κουζινόχαρτο

1

40

Λεκάνες διαφόρων μεγεθών

4

41

Ψωμιέρα

1

42

Μπρίκι

2

43

Στραγγιστήρα νεροχύτη

1

44

Δοχεία για καφέ, ζάχαρη

6

45

Σετ τάπερ αεροστεγή ψυγείου

2

46

Ταψί ορθογώνιο

2

47

Τηγάνι

1

48

Τηγάνι

1

49

Χύτρα

1

50

Χύτρα

1

51

Χαρτοπετσετοθήκη

4

52

Σετ επιτραπέζιο αλατοπίπερου

4

53

Σετ επιτραπέζιο λάδι - ξύδι

4

54

Σουπλά

24

55

Σετ τάπερ για φούρνο μικροκυμάτων

4

56

Βάζα διαφόρων μεγεθών

4

57

Φοντανιέρες γυάλινες για καραμέλες

4

58

Ταψί πυρίμαχο μεσαίο

1

59

Ταψί πυρίμαχο μεγάλο

1

60

Φόρμα γλυκού

1

61

Φόρμα στενόμακρη

1

62

Κατσαρολάκι μεσαίο

2

63

Κατσαρολάκι μεγάλο

2

64

Πιρούνι φαγητού μελαμίνη

24

65

Κουτάλι φαγητού μελαμίνη

24

66

Μαχαίρι φαγητού μελαμίνη

24
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67

Πιρούνι γλυκού μελαμίνη

24

68

Κουτάλι γλυκού μελαμίνη

24

69

Ποτήρι πλαστικό με άνοιγμα μύτης σετ 5 τμχ διαφόρων μεγεθών

3

70

Θήκη ποτηριού με χερούλια

6

71

Κάδος μπάνιου

14

72

Κάδος μπάνιου

14

73

Πιγκάλ

14

74

Στεγνωτήριο χεριών

2

75

Κάδος απορριμάτων

12

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 5: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Μοκέτα περίπου 476 τμ

476

2

Ρόλερ στορ περίπου 70 τ.μ.

70

3

Στόρια (συσκότισης με περσίδες) περίπου 80 τ.μ.

80

4

Επίστρωμα για κούνια αδιάβροχο

6

5

Παπλώματα κούνιας

2

6

Σετ σεντόνια κούνιας

6

7

Σετ σεντόνια μονά

4

8

Κουβέρτες κούνιας πικέ

4

9

Κουβέρτες κούνιας ακρυλικές

4

10

Κουβέρτες μονές ακρυλικές

2

11

Κουβέρτες μονές πικέ

2

12

Μαξιλάρια κούνιας

6

13

Μαξιλάρια ύπνου

2

14

Σετ πετσέτες (μπάνιου-προσώπου-χεριών)

6
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15

Πετσετάκια

24

16

Πετσέτες κουζίνας

12

17

Τραπεζομάντηλο

4

18

Στρωματοθήκη μονή

1

19

Στρωματοθήκη κούνιας

1

20

Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη μονή

1

21

Μαξιλαροθήκη αδιάβροχη κούνιας

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 7: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Κούνια – κρεββάτι

1

2

Στρώμα κούνιας

1

3

Παρκοκρέββατο 2 επιπέδων

2

4

Στρώμα για το παρκοκρέββατο

2

5

Κομοδίνο κλίνης

1

6

Σιφονιέρα-αλλαξιέρα

1

7

Σετ πάντες κούνιας

1

8

Αποστειρωτής 220 V

1

9

Μπιμπερό 300 ml

6

10

Ριλάξ

1

11

Κάθισμα αυτοκινήτου 0-13 κιλά

1

12

Κάθισμα αυτοκινήτου 9-18 κιλά

1

13

Κάθισμα αυτοκινήτου 15-36 κιλά

1

14

Σαλιάρες

30

ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑΔΑ 9 : ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Άρθρωση του φωνήματος /r/ (ρ) Οδηγός παρέμβασης

1

2

Γλωσσική Επεξεργασία - Κατανόηση Ηλεκτρονικό υλικό

1

3

Επίγνωση Ρίμας Ηλεκτρονικό υλικό

1

4

Προτασιακή/Λεξική Επίγνωση Ηλεκτρονικό υλικό

1

5

Συλλαβική Επίγνωση Ηλεκτρονικό υλικό

1

6

Καθυστέρηση ομιλίας Ηλεκτρονικό υλικό

1

7

Άρθρωση του φωνήματος /s/ (σ) Οδηγός παρέμβασης

1

8

Φωνημική Επίγνωση Ηλεκτρονικό υλικό

1

9

Φωνολογική Επίγνωση – Πακέτο 4 eBooks Ηλεκτρονικό υλικό

1

10

Άρθρωση του Φωνήματος /z/ Οδηγός παρέμβασης

1

11

Υποστήριξη Θετικής Συμπεριφοράς για Άτομα με Αναπτυξιακές διαταραχές Ηλεκτρονικό υλικό

1

12

Άρθρωση των Φωνημάτων /ts/, /dz/ Οδηγός παρέμβασης

1

13

Άρθρωση του Φωνήματος /θ/ Οδηγός παρέμβασης

1

14

Άρθρωση του Φωνήματος /δ/ Οδηγός παρέμβασης

1

15

Σημασιολογική Ανάπτυξη(Βασικό Επίπεδο) Ηλεκτρονικό υλικό

1

16

Άρθρωση του Φωνήματος /l/ Οδηγός παρέμβασης

1

17

Οπτικοακουστική Διάκριση φωνημάτων Ηλεκτρονικό υλικό

1

18

ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου (6-8 ετών)

1

19

ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου (8-10 ετών)

1

20

ΚΑΡΤΕΣ/ Ανάπτυξη Λεξιλογίου (10-12)

1

21

ΚΑΡΤΕΣ/ Κατηγοριοποίηση

1

22

ΚΑΡΤΕΣ/ Συγκρίσεις

1

23

ΚΑΡΤΕΣ/ Αναλογίες

1
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24

ΚΑΡΤΕΣ/ Κοινωνικά Συμπεράσματα

1

25

Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου 8+ ετών Ηλεκτρονικό υλικό

1

26

Διάκριση γραφημάτων Ηλεκτρονικό υλικό

1

27

Οπτική Αντίληψη – Οπτικός Εγκλεισμός Ηλεκτρονικό υλικό

1

28

Οπτική Αντίληψη – Διάκριση Εικόνας Φόντου Ηλεκτρονικό υλικό

1

29

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Σταθερότητα Ηλεκτρονικό υλικό

1

30

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Μνήμη Ηλεκτρονικό υλικό

1

31

Οπτική Αντίληψη – Οπτική Διαδοχική Μνήμη Ηλεκτρονικό υλικό

1

32

ΚΑΡΤΕΣ / Αίτιο αποτέλεσμα

1

33

Ανάπτυξη Περιγραφικού Λόγου (Ηλικίες 4+) Ηλεκτρονικό υλικό

1

34

ΚΑΡΤΕΣ / Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου

1

35

ΚΑΡΤΕΣ/ Σύνδεσμοι

1

36

Κοινωνικές καταστάσεις Ηλεκτρονικό υλικό

1

37

PLAY 5 COMBO PACK (για το φώνημα Ρο & τα συριστικά φωνήματα Σ, Ζ, Ξ, Ψ, ΤΣ, ΤΖ)

1

38

Τύπου PLAY 2 (για το φώνημα Λάμδα)

1

39

Υλικό θεραπείας ΓΙΑ τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου

1

40

Θεραπευτικός καθρέφτης: Από άθραυστο γυαλί

1

41

Υλικό παρέμβασης Β και Δ κάρτες

1

42

Υλικό παρέμβασης για γραπτό λόγο

1

43

ΚΑΡΤΕΣ/ Ρήματα έκφρασης

1

44

ΚΑΡΤΕΣ /Κοινά ρήματα

1

45

ΚΑΡΤΕΣ /Βασικά ρήματα

1

46

ΚΑΡΤΕΣ/ Χρόνοι ρημάτων

1

47

ΚΑΡΤΕΣ /Συναισθήματα

1

48

ΚΑΡΤΕΣ / Επίθετα

1

49

ΚΑΡΤΕΣ / Προθέσεις

1

50

ΚΑΡΤΕΣ/ Τι δεν ταιριάζει;

1

51

ΚΑΡΤΕΣ /Σε ποιόν ανήκουν;

1
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52

ΚΑΡΤΕΣ/ Διαφορετικό

1

53

ΚΑΡΤΕΣ Τι είναι μέσα;

1

54

ΚΑΡΤΕΣ/Τι είναι λάθος;

1

55

ΚΑΡΤΕΣ /Τι έχει προστεθεί;

1

56

ΚΑΡΤΕΣ/Τι είναι αυτό;

1

57

ΚΑΡΤΕΣ /Τι λείπει;

1

58

ΚΑΡΤΕΣ /Αντικείμενα καθημερινής χρήσης

1

59

ΤΕΣΤ πρώιμης ανίχνευσης Δυσλεξίας

1

60

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

1

61

Δοκιμασία γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

1

62

Δοκιμασία για μορφή, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία Ελληνικής Γλώσσας

1

63

Βιβλίο επικοινωνίας. Τύπου εναλλακτικής επικοινωνίας

1

64

Πακέτα δραστηριότητας. Για εναλλακτική επικοινωνία

1

65

Σετ εικόνων. Για εναλλακτική επικοινωνία

1

66

CDs, DVDs , Video. Για την προώθηση της εναλλακτικής επικοινωνίας

1

67

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Για εναλλακτική επικοινωνία

1

68

Οπτική υποστήριξη & Πίνακες χρόνου. Για εναλλακτική επικοινωνία

1

69

Πακέτο αρχαρίου. Για εναλλακτική επικοινωνία

1

70

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 13"

2

71

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

1

72

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ

1

73

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ καρτέλες

1

74

ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 4 ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙΑ

1

75

ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ

1

76

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ στυλό δόνησης

10

77

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ

1

78

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ- τύπου ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & 5 ΑΚΡΑ - TRAVEL KIT

1

79

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ 4 ΑΚΡΑ & 2 GRABBERS - STARTER KIT

1
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80

ΣΕΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ-ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΚΡΑ

1

81

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΔΟΝΗΣΗΣ, Βιβλίο χρήσης

1

82

ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ SMALL

2

83

Μπουκάλι εύκαμπτο με καπάκι KIT ULTRA

1

84

Ποτήρι με καλαμάκι, Τύπου CIP-KUP ASSEMPLY

1

85

ΚΟΥΤΑΛΙ & ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣ ΡΟΗΣ

1

86

ΚΟΥΤΑΛΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 12: ΗΧΟΣ-ΕΙΚΟΝΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Θεατρικός προβολέας 600W

6

2

Ψηφιακό Dimmer 6 καναλιών

1

3

Καλωδίωση ειδική για την σύνδεση των ανωτέρω

1

4

Εξέδρα με προφίλ αλουμινίου

3

5

Ενσύρματη επαγγελματική τηλεφωνική συσκευή

12

6

Ασύρματο τηλέφωνο

2

7

Κάμερα ασφαλείας εξωτερική

12

8

Καταγραφικό 16 καναλιών

1

9

Τροφοδοτικό 12 V *9Α*9CH

1

10

Τροφοδοτικό 12 V *5Α*4CH

1

11

HDD 1TB

1

12

BNC ΠΡΕΣΑ

12

13

Αναλόγιο ομιλιών.

1
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ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 13: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Στρώμα προσγειώσεως.

2

2

Σκαλοπάτια με 3 διαφορετικά τμήματα αυξανόμενου μεγέθους.

1

3

Μεγάλο κύμα.

1

4

Μικρό κύμα

2

5

Μεγάλος διπλός βατήρας.

1

6

Ημικύκλιο

1

7

Ημικύκλιο χωρίς οπή

1

8

Μικρό στήριγμα.

2

9

Μεγάλο στήριγμα.

2

10

Μαλακή δοκός

1

11

Πολύχρωμο στρώμα

1

12

Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Ευρύχωρη πλατφόρμα

1

13

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Πολυβάση

1

14

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Πύργος

1

15

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτωνΓέφυρα, Ανεμόσκαλα

1

16

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Σκάλα

1

17

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Κεκλιμένη μπάρα

1

18

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Αναστρέψιμη μπάρα

1

19

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Ελαστικά δαχτυλίδια

1

20

ACTIGYM Σπονδυλωτή δομή κινητικών δεξιοτήτων Μπάρα αναρρίχησης διπλής όψης

1

21

Γέφυρα διπλής όψεως

1

22

Βασικό Gymkit

1

23

Κλιπς Gymkit

2

20PROC006868820 2020-06-16
24

Gymkit τούβλα

2

25

Πλατφόρμα Gymkit

2

26

Συνοδευτικοί κύλινδροι Gymkit

3

27

Δοκοί Gymkit

1

28

Ράβδοι Gymkit

1

29

Ράβδοι Gymkit

1

30

Ράβδοι Gymkit

1

31

Στεφάνια πλακέ Gymkit

1

32

Στεφάνια πλακέ Gymki

1

33

Στεφάνια πλακέ Gymkit

1

34

Μπάλα αποκατάστασης

1

35

Μπάλα αποκατάστασης

1

36

ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

37

Παιχνίδι μπόουλινγκ

1

38

Σετ μπόουλινγκ

1

39

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ

1

40

Βαρελάκια στόχος

1

41

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ

1

42

Γιγάντιο παιχνίδι με δίσκους και πλαίσιο

1

43

Γιγάντιο παιχνίδι σκορ 4, τύπου 176

1

44

Αλεξίπτωτο με 8 λαβές για πιάσιμο

1

45

Παιχνίδι Ντόμινο σε μεγάλο μέγεθος

1

46

Δίσκοι 2 μεγεθών

1

47

Παιχνίδια ισορροπίας

1

48

Θόλοι ισορροπίας

1

49

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

1

50

ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΕΣ

1

51

Μαξιλάρι σφήνα

1
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52

Μαξιλάρι κατάλληλο για τοποθέτηση στη πλάτη του καθίσματος

1

53

2 μαξιλάρια – σφήνες

1

54

Τρόμπα, ειδική για τις μπάλες φυσικοθεραπείας

1

55

2

56

Μαξιλάρι ισορροπίας, τύπου Ledraplastic.
Τέρμα με μεταλλικό σκελετό

57

ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

1

58

ΣΤΟΧΟΣ

1

59

ΡΙΞΕ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ

1

60

Μπάλες αφής

1

61

1

62

ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY ΜΕ ΦΩΣ
ΚΥΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ SENSORY

63

ΧΑΛΑΚΙΑ ΑΦΗΣ BUTTERFLY TOUCH ME

1

64

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ & ΦΩΣ

1

65

ΜΠΑΛΑΚΙΑ SENSORY MIX PACK

1

66

ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ ΜΑΛΑΚΑ

1

67

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ - ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ

1

68

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

1

69

ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΔΙΠΛΗ

1

70

ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

1

71

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ

1

72

Επιδαπέδια μπασκέτα

1

73

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

1

74

ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

1
1

77

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΕΤΑ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

78

ΜΠΑΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ-ΡΟΛΟ)

3

79

ΜΠΑΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ

3

75
76

1

1

1
1
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80

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

1

81

ΜΙΣΗ ΜΠΑΛΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1

82

Μπάλα Hop Ball

2

83

Μπάλα καγκουρό

2

84

2

85

Χοπ-Χοπ ζέβρα, Χοπ-Χοπ αλογάκι
ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ

86

ΜΠΑΛΑ ΑΦΗΣ

1

87

ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5

3

88

3

89

ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΜΠΑΛΑ COAT FOAM

90

ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

91

ΣΚΑΛΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ¼ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

2

92

ΒΡΑΧΑΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

93

ΖΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

1

94

ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΚΕΤ

1

95

ΔΙΣΚΟΙ MINI DISK

1

96

ΖΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΣΧΗΜΑΤΩΝ

1

97

ROCKET GAME

1

98

ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ

1

99

ΤΡΟΛΕΙ ΟΡΓ.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 3ΟΡΟΦΟ
ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

1

100

1

1

1

101 ΡΑΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΘΙ ΣΕΤ
102 ΚΡΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ

1

103 ΣΧΟΙΝΑΚΙ 5 ΜΕΤΡΑ
104 ΜΠΑΛΑΚΙ SKIP N HOP

3

105 ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
106 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ

1

107 ΙΜΑΝΤΕΣ JUMP BANDS

1

1
1
5
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108 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
109 ΡΑΚΕΤΕΣ BADALOONS

1

110 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΧΟΣ
111 ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΙΚΩΝ

1

112 DIABOLO
113 SUPER ΖΑΡΙΑ

1

114 ΨΑΡΕΜΑΤΑ ROCK & FISH
115 ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ

1

116 Πατίνι

2

117 ΡΟΛΑΚΙ ΜΑΣΑΖ
118 ΜΠΑΛΑ GEL ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

119 ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΤΟ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ΜΟΥ
120 ΚΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΦΙΞΙΜΟ

1

121 ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΦΗΣ POM POM
122 ΛΑΒΗ ABILIGRIP

3

123 ΛΑΒΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΑΒΓΟΥΛΑΚΙΑ
124 ΓΑΝΤΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΛΑΒΗ (ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ)

1

125 ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ
126 ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ ΜΑΣΑΖ

1

127 ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ
128 ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ

2

129 ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΙ
130 ΜΠΑΛΑ OVERBALL

3

131 ΜΠΑΛΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
132 ΜΠΑΛΑ RUBBERFLEX

1

133 ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE HANDBALL
134 ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE AMERICAN FOOTBALL

1

135 ΜΠΑΛΑ SUPER SAFE BASKET

1

1
1
1
1

1
1
4
1
1
1
2
1
1
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136 ΜΠΑΛΑ ΚΙΝΗΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
137 ΣΑΚΟΣ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ

1

138 Τρόμπα χειρός
139 Δίχτυ για μπάλες με καλάθι

1

140 Το παιχνίδι του κλόουν
141 Σβούρα ψυχοκινητικής

1

142 Δίσκοι αφής και ισορροπίας
143 Εύπλαστα δαχτυλίδια αφής

2

1
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 14: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Τραπεζάκι παιδικό τετράγωνο

2

2

Καρεκλάκι παιδικό

4

3

Τραπεζάκι τετράγωνο με εσοχές

4

4

Καρέκλες ξύλινες παιδικές

16

5

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ

4

6

Παραλληλόγραμμο σχολικό τραπέζι

2

7

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

14

8

Τραπέζι μισοφέγγαρο μεγάλο

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 15: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ
1

Κλίνη εξεταστική

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
1
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2

Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο

1

3

Αναστημόμετρο

1

4

Σκαλοπάτι διπλό ενισχυμένο

1

5

Στατώ ορού με δύο θέσεις

1

6

Αναστημόμετρο βρεφών χαλάκι

1

7

Παιδικό οξύμετρο φορητό

1

8

Βαμβακοδοχείο

1

9

Νοσοκομειακή κλίνη τροχήλατη

1

10

Στρώμα latex για νοσοκομειακή κλίνη

1

11

Επίστρωμα με λάστιχο για νοσοκομειακή κλίνη

4

12

Ζυγαριά ψηφιακή επιδαπέδια

1

13

Παραβάν 3 φυλλων

1

14

Φιάλη ιατρικού οξυγόνου φορητή

1

15

Αναρρόφηση φορητή

1

16

Νεφελοποιητής Μηχανικός

1

17

Δίσκος νοσηλείας

1

18

Λαρυγγοσκόπιο παιδιατρικό

1

19

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

1

20

Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό παιδιατρικό

1

21

Καρδιογράφος φορητός

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 16: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΤΕΣΤ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1

Wisc-III

1

2

Τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach

1

3

WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition)

1
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4
5

Raven’s Εducational CPM/CVS Τεστ
Raven’s Εducational Colored Progressive Matrices

1
2

6

Δοκιμή Ηοuse-Tree-Person (HTP)

1

7

T.A.T. THEMATIC APPERCEPTION TESΤ-C.A.T. CHILDREN'S APPERCEPTION TEST

1

8

Εγχειρίδιο CAT/TAT, Βιβλίο Ψυχολογίας

1

9

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα 2 MMPI-2.

1

10

Wechsler Pre-school and Primery Scale of Intelligence-Third Edition

1

11

CARS 2(Κλίμακα Βαθμολόγησης Αυτισμού Παιδικής Ηλικίας)

1

12

Conners 3rd edition Continous Performance Test 3rd Edition

1

13

Conners Early Childhood(ΕC) πλήρους μορφής

1

14

CDI 2 πλήρης μορφή με ενσωματωμένες

1

15

MASc 2 - Πολυδιάστατη Κλίμακα Άγχους για Παιδιά

1

16

Self Image Profiles(SIP)

1

17

Αθηνά τεστ

1

18

DAP ΤΕΣΤ

1

19

DYSLEXIA SCREENING TEST DST-J

1

20

DYSLEXIA SCREENING TEST DST-S

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ...............................
Κατάστημα .................................
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ...
ΕΥΡΩ ................................................................................................................................
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ..............................ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ....................(ολογράφως και
αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
................................υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική
διεύθυνση). .................................................... Ταχυδρομική Δ/νση ......................................................για τη
συμμετοχή της στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ................(ημερομηνία διενέργειας) για την
«Προμήθεια ……………………………………………………………….» της υπ' αριθμ. …………………………./2020 Διακήρυξής σας.
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
 Η παρούσα ισχύει μέχρι την
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη

[203]

20PROC006868820 2020-06-16
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος .......................
Κατάστημα .........................
(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.
ΕΥΡΩ .....................

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ.....................................ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ...........................
(ολογράφως και αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
........................υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική
διεύθυνση). ............................................ Ταχυδρομική Δ/νση .............................................για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ'αρ ............... Σύμβασης
για
την
«Προμήθεια…………….………………………………………………………………………………..»
της
υπ'
αριθμ.
…………………………./2020 Διακήρυξής σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
•
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
•
Η παρούσα ισχύει μέχρι την..............................................
•
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα, ……/…/……….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ.Πρωτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για
την
προμήθεια
«……………………………..»
ομάδα/ες……..……
μέχρι
του
ποσού………………………………συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στα πλαίσια του υποέργου της πράξης «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο:
“Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων”
Στην Πάτρα σήμερα την ……./……………/2020, ημέρα ………………………….. μεταξύ αφενός:
1. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337
και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………………………….. στο εξής καλούμενη
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου
2. Του ………………….., νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «………………….. » με ΑΦΜ ……………………. και έδρα
……………….., που στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
5. Την υπ’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή
πιστώσεων του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κατασκευή
Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
6. Την από 31/8/10 προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
και της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» προϋπολογισμού» 2.929.500 ευρώ.
7. Την από …………………../2018 προγραμματική σύμβαση
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8. Την από 20/4/2016/1508 Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδος 2014-2020
(ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β).
9. Το υπ.αριθμ. 6653/08.06.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα «
Διαβίβαση απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02-05-2015 απόφαση) οι τεχνικές
προδιαγραφές του υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00€ με Φ.Π.Α.
10. Την υπ’ αριθμ. 371/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-08-2010
συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
11. Το υπ.αριθμ.οικ.51123/888/15.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων-Π.Ε Αχαίας με το
οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ.αριθμ. 1152/30.1.2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Πάτρας με θέμα «Διαβίβαση της υπ’αριθμ.1/22.1.18 απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία α)
εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού
225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α β)ορισμός μελών επιτροπής αποσφράγισης –αξιολόγησης
προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης»
12. Την υπ’ αριθμ. 371/2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6-05Ξ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της από 31-08-2010
συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ: 5000481»
13. Την υπ.αρθμ……../2020 (ΑΔΑ ………………) απόφαση του …………………………………….
14. ………………………………
15. Την υπ.αριθμ……….... απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
περί «Διατύπωση ……………………………………
16. Την υπ.αριθμ……….. /2020 (ΑΔΑ……..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας ……………………………………….
17. ………………………..
18. …………………………….
19. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
20. Την υπ.αριθμ. ……………………..Διακήρυξη (ΑΔΑ……………………..ΑΔΑΜ: )
21. Την υπ. αριθμ……………………………….. προσφορά του αναδόχου……………………………
22. Την υπ αριθμ. ……………./2020 (ΑΔΑ ……………………………….) απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «……………………………………………………………….…….» Η
απόφαση αυτή βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την αριθμ. ……………………………….. απόφαση του της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου .
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
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Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
Αναθέτει:
στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την προμήθεια των ειδών…………………… σύμφωνα με τους
κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……………………….διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα
………………) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των ……………………….. (……………………….€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει
οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την προμήθεια ……………………………………….., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των ……………………………………. (……………………….……€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα και με όσα
αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα ………………………το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες για το σύνολο των ομάδων, από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης της παρούσας προμήθειας.
AΡΘΡΟ 3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.(σχετικά
άρθρα 132,133,201,206 του Ν.4412/16) εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε
τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως.
Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου
από τους όρους της.
Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο
από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από
τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς
προμήθεια είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ)
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 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους χώρους που θα υποδειχθούν
από τους αρμόδιους Υπαλλήλους του Καραμανδανείου Νοσοκομείου στο κτίριο επί της Π.Ε.Ο Πατρών Πύργου, συνοικία Παραλία (Δήμος Πατρέων) και µε έξοδα του προμηθευτή που θα αναλάβει την
παρούσα προμήθεια. Επίσης στις ομάδες ειδών , όπου απαιτείται , η συναρμολόγηση θα γίνει από
κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό του αναδόχου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια
υπηρεσία.
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις
του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221
παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών και με την σύνταξη πρωτοκόλλου
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 Τα είδη πρέπει να παραδίδονται με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να
είναι κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε προμηθευτής θα ευθύνεται για την καλή ποιότητα και
καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι
τον τόπο προορισμού.
 Σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρηθεί ότι κάποια από τις μειοδότριες εταιρείες δεν τηρεί τον
παραπάνω όρο η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει τον εν λόγω προμηθευτή έκπτωτο και να απευθυνθεί
στην εταιρεία με την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά.
 Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης,συναρμολόγησης και
παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
 Σε περίπτωση ελλατωματικών ή ακατάλληλων υλικών που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ή και
κατά τη χρήσης τους , οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής δεν θα παραλαμβάνουν τα εν λόγω είδη θα τα
επιστρέφουν στον προμηθευτή και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην άμεση αντικατάστασή
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι παραπάνω από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
 Οποιαδήποτε άλλα τυχόν ελαττώματα, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση
του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών που
εντοπίσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.
 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
 Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της
απόρριψης και γνωματεύει για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 Η Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής μπορεί σε περίπτωση απόρριψης, ολικής ή μερικής, της
παραγγελθείσας ποσότητας των υλικών να ζητήσει αντικατάστασή της με άλλη, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από αυτήν.
 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προμηθευτές.
 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των υλικών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρο 207 του Ν.
4412/2016

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπο προμήθεια ειδών είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠ) όπως αυτή έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
πρωτ…………………………… (ΑΔΑ:………………………….) απόφαση του …………………………. της Π.Δ.Ε.
Η ΕΠΠ θα συντάσσει πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με το οποίο θα εγκρίνονται και θα
παραλαμβάνονται τα υπό προμήθεια είδη και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να συμμορφώνεται ως προς αυτές.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 206, 207, 208,209,214,215 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ.
…………………………………. διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής,
τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν
υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
2. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή, την με αριθμό
……………………..
εγγυητική
επιστολή
καλής
εκτέλεσης
της
Τράπεζας………………………,
ποσού……………………………..€ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α)
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί μετά την λήξη του
συμβατικού χρόνου, την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας
αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΚέντρο ημερησίας φροντίδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-
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2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000481. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 001/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00110016).
Υπόλογος διαχειριστής πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ)……………………..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
γ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύµβασης,
συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται
μέχρι του ποσού των
(…………………€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

……………………………………………………………….

Η Αναθέτουσα Αρχή θα πληρώνει την αξία των παραδοτέων από τον προμηθευτή ,
«…………………………………………..» σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ …………….
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Οι τιμές που αναφέρονται στο πίνακα ισχύουν καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παράτασης
αυτής.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται :τα έξοδα συσκευασίας,
συναρμολόγησης των ειδών και οι νόμιμες κρατήσεις.

μεταφοράς,

εγκατάστασης,

παράδοσης,
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ΑΡΘΡΟ 10
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
2. Εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση
δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνητου Δημοσίου. β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Ολική
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προσωρινός ή
οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν
μέρει στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ούτε επιτρέπεται
από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή του όλου αυτής χωρίς την γραπτή έγκριση του
αντισυμβαλλόμενου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται μαζί με τα προσφερόμενα είδη να καταθέσει και την εγγύηση καλής λειτουργίας
των υπο προμήθεια ειδών της/των ομάδας/ομάδων…………………..

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
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.

AΡΘΡΟ 14
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
1. Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην
Πάτρα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών, που αφορά η
παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε από
τους συμβαλλόμενους σε 4 (τέσσερα) όμοια αντίτυπα.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΆΔΟΧΟ

……………… ………………
(υπογραφή & σφραγίδα)
(Υπογράφονται ,ανά φύλλο, από τον ανάδοχο και τα ……… (…………) πρωτότυπα αντίτυπα της παρούσας
Σύμβασης και επιστρέφονται στην αναθέτουσα αρχή , όπου αφού υπογραφούν, ανά φύλλο, το ένα εκ εξ
αυτών επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ «..………….»
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