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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1.  Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/08-06-2006).Τον 

Ν.3852/2010  

2.  Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

3.  Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. Την με αριθμό 450/2021 (με ΑΔΑ ΨΥ4ΘΩΨΜ-ΣΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου μας, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την 

προμήθεια " Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών του Δήμου 

Αρχανών Αστερουσίων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Εξοπλισμός για τον Εκσυγχρονισμό του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών του 

Δήμου Αρχανών Αστερουσίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά στοιχεία και τον 

προϋπολογισμό δαπάνης ποσού #20.956,00#€ με της 41/2018 σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,  

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 

 

ΣΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

για την προμήθεια με τίτλο " Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Αρχανών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Εξοπλισμός για τον Εκσυγχρονισμό του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρχανών του 

Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προϋπολογισμού #20.956,00# ευρώ με τον Φ.Π.Α.  και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής,   
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

 

1 
Επιτραπέζιες τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες (σετ 
τεσσάρων) 1,00 2.300,00 2.300,00 

2 Ηλεκτρικό πλατώ  1,00 1.750,00 1.750,00 

3 Μίξερ ζαχαροπλαστικής χωρητικότητα κάδου 20 lt. 1,00 650,00 650,00 

4 Μίξερ χειρός (ραβδομπλέντερ) με άξονα 450mm  1,00 500,00 500,00 

5 Πολυκόπτης Multi 700 W 1,00 100,00 100,00 

6 Τοστιέρα διπλή 50Χ35Χ24 1,00 350,00 350,00 

7 Στεγνωτήριο 1,00 500,00 500,00 

8 Φωτοτυπικό μηχάνημα 1,00 700,00 700,00 

9 Cd Player Mp3 6,00 60,00 360,00 

10 Τηλέφωνο φαξ 1,00 90,00 90,00 

11 Συσκευές τηλεφώνου 10,00 25,00 250,00 

12 Ηλεκτρικές σκούπες 2,00 200,00 400,00 

13 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικές εστίες 1,00 450,00 450,00 

14 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικό πλατώ 1,00 350,00 350,00 

   Σύνολο Ομάδας : 8.750,00 

ΟΜΑΔΑ 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ    

 

15 Ξύλινη κατασκευή (τσουλήθρα-κούνια) 2,00 3.500,00 7.000,00 

   Σύνολο Ομάδας : 7.000,00 

ΟΜΑΔΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
 

16 Projector 1,00 450,00 450,00 

17 Οθόνη Προβολής projector (πανί- τρίποδο) 1,00 100,00 100,00 

18 Φορητό σετ ηχείων και κονσόλας 1,00 600,00 600,00 

   Σύνολο Ομάδας : 1.150,00 

       

   ΣΥΝΟΛΟ 16.900,00 

   ΦΠΑ 24% 4.056,00 

   
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 20.956,00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπάρχουσα πρόσκληση, και 

στην σχετική  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος . 

 Εγγύηση συμμετοχής  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δεν απαιτείται 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 



του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές  

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό 

επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή του. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει  εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

 Βεβαίωση περί μη αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εκτύπωση taxisnet) 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, 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 

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). 

 

 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΟΜΑΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
1 Επιτραπέζιες τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες (σετ τεσσάρων) 

Επιτραπέζιες τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες (σετ τεσσάρων) 4 KW η κάθε μια , 400V , Διαστάσεων 
περίπου 800Χ930Χ803mm ±2% 

2 Ηλεκτρικό πλατώ  
 Ηλεκτρικό πλατώ , μισού στοιχείου με λεία κεκλιμένη επιφάνεια χρωμίου και θερμοστατικό έλεγχο , 7,5 KW 
400V , Διαστάσεων περίπου 400Χ930Χ250mm ±2% 

3 Μίξερ ζαχαροπλαστικής χωρητικότητα κάδου 20 lt. 
 Μίξερ ζαχαροπλαστικής χωρητικότητα κάδου 20 lt , συνοδεύεται από φτυάρι , γάντζο , και σύρμα , 
δυνατότητα στροφών 197/317/462 περίπου , ισχυς 1,1KW 220V ,  

4 Μίξερ χειρός (ραβδομπλέντερ) με άξονα 450mm  
 Μίξερ χειρός με μήκος άξονα 450mm , ταχύτητα 9.500 στροφές /λεπτό , ισχύς 500W , Με διακόπτη 
ασφαλείας και ανοξείδωτα μαχαίρια . 

5 Πολυκόπτης Multi 700 W 
 Αδιαβάθμητη ρύθμιση της ταχύτητας, στιγμιαία και παλμική λειτουργία, Μεγάλο διαφανές πλαστικό μπολ 



3.9 l για 750 g αλεύρι + υλικά (ανώτατο όριο 1.5 κιλό μίγματος ζύμης). Συμπεριλαμβάνει ειδικό καπάκι 
συμπλήρωσης υλικών. Μπλέντερ 1.5 lt για ανάμειξη και κόψιμο .Μίνι πολυκόπτης με λεπίδα Quattro για 
τον τεμαχισμό μικρότερων ποσοτήτων από βότανα, κρέας, τυρί, λαχανικά, φρούτα, κλπ. Πολυλειτουργικό 
μαχαίρι για συνεχή τέλεια αποτελέσματα κοπής Δίσκοι διπλής όψης για κόψιμο (χοντρό και ψιλό) και 
τρίψιμο (χοντρό και ψιλό) Ανοξείδωτοι δίσκοι κοπής Εξάρτημα ζύμης Χτυπητήρι από ανοξείδωτο χάλυβα 
για χτύπημα της κρέμας γάλακτος, για ασπράδι αυγών και για ελαφριές ζύμες Λεμονοστύφτης Πρακτική 
τσάντα τοποθέτησης εξαρτημάτων 

6 Τοστιέρα διπλή 50Χ35Χ24 
Τοστιέρα επαγγελματική διπλή μεγάλη.  Διαστάσεις περίπου  500*350*240mm 
Ισχύς 4000w  . Διακόπτης θερμοκρασίας 0-300οC  , Δυνατότητα να είναι  όλη ραβδωτή, ή όλη λεία, ή μισή 
μισή 

7 Στεγνωτήριο ρούχων  
Χωρητικότητα: 7 kg, Ενεργειακή Κλάση: A+ , Επίπεδο Θορύβου 66 dB ±2% , μη εντοιχιζόμενο .   

  8 Φωτοτυπικό μηχάνημα 
 Με λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ 

Εκτύπωση  
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης): Μέχρι 24ppm σε A4 (25ppm σε Letter).  
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμης): Μέχρι 24ppm σε A4 (25ppm σε Letter).  
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): Λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα (από κατάσταση 
ετοιμότητας).  
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (έγχρωμης): Λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα (από κατάσταση 
ετοιμότητας).  
Ανάλυση: Έως και 9,600 x 600dpi, αποτελεσματική έξοδος (600 x 600 x 4bit).  
Duplex: Ενσωματωμένο.  
Αντιγραφή  
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης): Μέχρι 24cpm σε A4 (25cpm σε Letter).  
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμης): Μέχρι 24cpm σε A4 (25cpm σε Letter).  
Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): Λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα.  
Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας (έγχρωμης): Λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα.  
Ανάλυση: Οπτική: Έως 600 x 600dpi Ενισχυμένη: Έως 1,200 x 1,200dpi.  
Ρυθμός μεγέθυνσης: 25 - 400% (ADF, Platen).  
Πολλαπλή αντιγραφή: 1 - 999 σελίδες.  
Αντιγραφή διπλής όψης: Ενσωματωμένη.  
Σάρωση  
Συμβατότητα: Twain Standard / WIA Standard.  
Μέθοδος: Colour CIS.  
Ανάλυση (Οπτική): Μέχρι και 1,200 x 1,200dpi.  
Ανάλυση (Ενισχυμένη): Μέχρι και 4,800 x 4,800dpi.  
Fax  
Συμβατότητα: ITU-T G3.  
Ταχύτητα μόντεμ: 33.6Kbps.  
Ανάλυση: Έως 300 x 300dpi (ασπρόμαυρη) / Έως 200 x 200dpi (έγχρωμη).  
Μνήμη: 6MB.  
Αυτόματη κλήση: Ναι.  
Χαρακτηριστικά φαξ: Πολλαπλή αποστολή, μεταχρονολογημένη αποστολή, ασφαλή λήψη, προώθηση 
φαξ.  
Διαχείριση Χαρτιού  
Χωρητικότητα και τύποι εισόδου χαρτιού: 250-φύλλων βασική θήκη / 50-φύλλων δίσκος (Μέγιστη 820 
φύλλα).  
Χωρητικότητα και τύπος εξόδου: 150-φύλλων με όψη προς τα κάτω.  
Μεγέθη μέσων: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, Index Card 
Stock, Postcard, Envelope Monarch, Envelope No-10, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, 
Envelope No 9, Custom [76 x 127mm (3" x 5") ~ 216 x 356mm (8.5" x 14.0")].  
Τύποι μέσων: Απλό χαρτί, λεπτό χαρτί, χοντρό χαρτί, χαρτόνι, διάτρητο, διαφάνεια, προεκτυπωμένο, 
επιστολόχαρτο, ανακυκλωμένο, αρχείο, bond, ετικέτα, φάκελος, βαμβάκι, έγχρωμο, γυαλιστερό.  
Χωρητικότητα ADF: 50 φύλλα.  
Μέγεθος μέσων ADF: 142 x 148mm (5.6" x 5.8") ~ 216 x 356mm (8.5" x 14.0").  
Χωρητικότητα φακέλου: 20 φύλλα.  
Γενικά χαρακτηριστικά  
Οθόνη: 4-Line LCD.  
Σύνδεση: High-Speed USB 2.0, USB Host, Ethernet 10, 100, 1,000 Base-TX.  
Επίπεδα πίεσης ήχου: Λιγότερο από 52dBA (εκτύπωση), λιγότερο από 54dBA (αντιγραφή), λιγότερο από 
32dBA (κατάσταση αναμονής).  
Μνήμη/αποθήκευση: 512MB  
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα: Window 2003, 2008, XP, Vista, 7, 2003 Server, 2008 Server, 
2008 Server R2, Mac OS X 10.4 - 10.7, Various Linux, UNIX OS.  
Μηνιαίος κύκλος εργασιών: 60,000 εικόνες.  

 
9 Cd Player Mp3 



 Φορητό CD MP3 Player. Υποστηρίζει αναπαραγωγή Radio, USB, CD audio και MP3, SD-MMC CARD και 
θύρα AUΧ 

10 Τηλέφωνο φαξ 
Συσκευή φαξ με ενσωματωμένο ακουστικό τηλεφώνου, και δυνατότητα αντιγραφής. Να διαθέτει αυτόματο 
τροφοδότη εγγράφων (ADF) 10 σελίδων, 25 σελ. αποστολής / παραλαβής μνήμης φαξ, Παραλαβή Φαξ 
ακόμη και χωρίς χαρτί, Ταχύτητα Modem 9,600Χωρητικότητα χαρτιού κασέτας: 30 φύλλα 

11 Συσκευές τηλεφώνου 
 Συσκευή τηλεφώνου τύπου γραφείου , με οθόνη , πλήκτρο επανάκτησης , αναγνώριση κλήσης , ανοιχτή 
ακρόαση . 

12 Ηλεκτρικές σκούπες 
Ισχύς 700 W, Χωρίς Σακούλα, Ενεργειακή κλάση: A, Επανεκπομπή Σκόνης: C, Απόδοση σε Σκληρό 
Δάπεδο: A, Απόδοση σε Χαλί: E, Θόρυβος: 79 dB 

13 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικές εστίες 
 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικές εστίες Διαστάσεων περίπου 800Χ785Χ600mm ±2%  , όγκος 
0,5m3  

14 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικό πλατώ 
Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικό πλατώ 400Χ785Χ600mm ±2% όγκος 0,3m3  

 
ΟΜΑΔΑ 2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
15 Ξύλινη κατασκευή (τσουλήθρα-κούνια) 

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΕΞΕΔΡΑ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΠΛΑΤΟΣ 1905 mm Ελάχιστο πλάτος 5105 mm 
ΜΗΚΟΣ 5641 mm Ελάχιστο μήκος 8645 mm 
ΥΨΟΣ 3955 mm Ελάχιστο ύψος 4500 mm 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ : 

 1 ΠΑΤΑΡΙ 1905Χ1905mm ΣΕ ΥΨΟΣ 1650mm 

 1 ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ 

 1 ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΕΠΗ 

 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 3Μ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ ΥΨΟΥΣ 1650mm 

 6 ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ 

Το πατάρι κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης διατομής 1905Χ1905mm πάχους 21mm. Η όλη 
κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες κολώνες διατομής 95Χ95Χ3350mm και δύο (2) διατομής 
95Χ95Χ2550mm. Οι πλαϊνές πλευρές του παταριού προστατεύονται με ξύλινα φράγματα (κάγκελο) που 
κατασκευάζεται από ξυλεία μεγάλης αντοχής διατομής 70Χ40mm οι κουπαστές και 100Χ20mm τα 
γεμίσματα .Η σκεπή του κατασκευάζεται από ξυλεία μεγάλης αντοχής διατομής 95Χ20mm διαφόρων 
διαστάσεων. ‘Έχει κλίση 30ο η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων ενώ 
παράλληλα προσφέρει προστασία από τον ήλιο και την βροχή. 
Η σκάλα αποτελείται από: 
I .Δύο (2) ξύλινα πλαϊνά κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 2040Χ160mm και 
πάχους 45mm. 
II. Επτά (7) ξύλινα σκαλοπάτια κατασκευασμένα από ξυλεία μεγάλης αντοχής διαστάσεων 750Χ150mm 
και πάχους 40mm. 
III. Δύο ξύλινες χειρολαβές αποτελούμενες από 3 οριζόντιους δοκούς (1 κουπαστή & 2 προστατευτικές 
μπάρες) και 1 κάθετη κολώνες. Οι κουπαστές και οι μπάρες είναι διατομής 1970Χ70Χ45mm ενώ η κολώνα 
895Χ70X45mm, κατασκευασμένα όλα από ξυλεία μεγάλης αντοχής. 
IV.Τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των σκαλοπατιών καλύπτονται με πλακάζ θαλάσσης πάχους 9mm 
διαστάσεων 1900Χ760mm. 
V.Δύο (2) χαλυβδοελάσματα St-37, γαλβανισμένα εν θερμώ, διατομής 650Χ60Χ5mm για την αγκύρωση 
της στο έδαφος 
Η τσουλήθρα έχει ύψος 1650mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2800mm. 
Είναι τοποθετημένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της 
γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετημένα 
δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία προσφέρουν 
πλευρική προστασία. 
Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το 
μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm, εγκάρσια στα οποία 
τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαμαρίνα διαστάσεων 3000Χ500Χ__________1,5mm. 
Για την στήριξη της λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται 
κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 
διατομής Φ26Χ2mm . 
Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm 
κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την 
αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος. 
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος (πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν 



μακροχρόνια την ξυλεία . Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής 
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή 
στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω 
μέρος του ορθοστάτη με 4 εξάγωνους κοχλίες Μ10. Μέσα σε κάθε ορθοστάτη τοποθετούνται 2 πύροι, 
μηχανουργικά κατεργασμένοι από χάλυβα St-37. Κάθε πύρος φέρει 2 οπές μέσα στις οποίες περνούν οι 
κοχλίες στερέωσης της βάσης με αποτέλεσμα την άψογη συγκράτηση της . 
Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας από 
το 
έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 
ΞΥΛΕΙΑ 
Χρησιμοποιείται σύνθετη τρικολλητή ξυλεία ειδικής επεξεργασίας (εγκάρσια στρώματα αντίθετης φοράς) 
ξυλεία πεύκη Αρκτικού κύκλου σύμφωνα με τα ΕΝ 351. 
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του 
DIN4074 ( Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) . 
Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % ) 
Αφαίρεση μη επιτρεπτών ρόζων και συρραφή κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση βάση DIN 68 140 . 
Συγκόλληση ξύλου με κόλλες PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό ισοκυάνιο με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά : 
Αντοχή δεσμών κόλλας DIN EN 204-D4 
Αντοχή σε υγρασία DIN 68 705 AW 
Αντοχή σε θερμότητα WATT 91 >7 N /mm2 
Αντοχή κάμψης κατά DIN 52 186 
Αντοχή θλίψης κατά DIN 52 185 
Αντοχή διάτμησης κατά DIN 52 187 
ΠΛΑΚΑZ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 
Τα πλακάζ θαλάσσης είναι εμποτισμένα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό 
φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από διάφορες 
στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5mm. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από μαλακό χάλυβα St-37 
γαλβανισμένο. Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων είναι απόλυτα επαρκής για να 
δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. 
Έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς είναι κατασκευασμένα από 
πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο. Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία 
και είναι ανακυκλώσιμα. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινιών και 
στους μηχανισμούς κίνησης. 
ΒΑΦΗ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 
Ελαστικό βερνίκι με εξαιρετικά υψηλό ιξώδες 
Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία . 
Παράγεται από ενισχυμένη μορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL . 
Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 
Ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εμβαπτισμού για την προστασία από μύκητες σαράκι 
θαμπώματα . Παράγεται από βιοκτόνο με χαμηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική u946 βάση . 
Άοσμο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805. 

 
  ΟΜΑΔΑ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
16 Projector 

Χαρακτηριστικά :Τεχνολογία3LCD , Ευκρίνεια Τυπική ευκρίνεια (Standard) Μέγιστη Ανάλυση 800x600 
pixels ,Φωτεινότητα 3200 Ansi Lumens , Αντίθεση 15000:1 Τηλεχειριστήριο Ναι , Aspect Ratio4:3 , 
Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης 30΄΄  Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης 350΄΄ ,  Ισχύς Ηχείων2 x 1 Watt , Noise 
(dB)36 dB , Διάρκεια Ζωής Λάμπας 5000 ώρες , Είσοδοι1x HDMI Είσοδος S -Video Composite in 1xD-
Sub Σύνδεση 1xUSB 2.0 

17 Οθόνη Προβολής projector (πανί- τρίποδο) 
Οθόνη Προβολής διαστάσεων 180Χ180 με μεταλλικό τρίποδο , γωνία θέασης 120ο 

18 Φορητό σετ ηχείων και κονσόλας 
Φορητό σύστημα αποτελούμενο από δύο ηχεία 8’’ με απόκριση 55Ηz – 20KHz και αυτοενισχυόμενη 
κονσόλα ισχύος 2 x 220Watt , οχτώ εισόδων (4 mono mic/line + 4 mono / 2 stereo line), equalizer δύο 
περιοχών ανά κανάλι και ενσωματωμένο ψηφιακό reverb SPX, 4ων προγραμμάτων. Λειτουργία phantom 
power +30V για τα κανάλια 1-2. Η κονσόλα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο ηχείο ή να αποσπασθεί από 
αυτό. Τα καλώδια σύνδεσης των ηχείων περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνεται μικρόφωνο ενσύρματο 
δυναμικό χειρός με διακόπτη on/off , δακτυλίδι και καλώδιο . Απόκριση συχνότητας 50-14000Hz , 



Ευαισθησία -74dB+-3dB Αντίσταση 600Ω+- 30%   

 

 

 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

 

α) φάκελος, με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" ο οποίος περιέχει περιέχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής  

 

β) φάκελος, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά", ο οποίος περιέχει περιέχει : κατάλογο με τα 

προφερόμενα είδη , αναλυτική τεχνική περιγραφή στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης 

αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή 

όπου θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών, 

 

γ) φάκελος, με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά", ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς 

 

 

 

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στις Αρχάνες , την 

Πέμπτη 18-11-2021, ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η καταληκτική 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης, δηλαδή 

18-11-2021 και ώρα 11:00 π.μ.. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ή στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων. 

   

 

 

 

 

                                                                                            Ο Δήμαρχος 

                                                                                               

 

                                                                                       Κοκοσάλης Γ. Εμμανουήλ 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ__________________________________________________  
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ______________________________________________________________  
  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ______________________________________________________________   

  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

1 Επιτραπέζιες τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες (σετ τεσσάρων) 1,00   

2 Ηλεκτρικό πλατώ  1,00   

3 Μίξερ ζαχαροπλαστικής χωρητικότητα κάδου 20 lt. 1,00   

4 Μίξερ χειρός (ραβδομπλέντερ) με άξονα 450mm  1,00   

5 Πολυκόπτης Multi 700 W 1,00   

6 Τοστιέρα διπλή 50Χ35Χ24 1,00   

7 Στεγνωτήριο 1,00   

8 Φωτοτυπικό μηχάνημα 1,00   

9 Cd Player Mp3 6,00   

10 Τηλέφωνο φαξ 1,00   

11 Συσκευές τηλεφώνου 10,00   

12 Ηλεκτρικές σκούπες 2,00   

13 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικές εστίες 1,00   

14 Ανοξείδωτη ανοιχτή βάση για ηλεκτρικό πλατώ 1,00   

   Σύνολο Ομάδας :  

ΟΜΑΔΑ2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ     

15 Ξύλινη κατασκευή (τσουλήθρα-κούνια) 2,00   

   Σύνολο Ομάδας :  

ΟΜΑΔΑ3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

16 Projector 1,00   

17 Οθόνη Προβολής projector (πανί- τρίποδο) 1,00   

18 Φορητό σετ ηχείων και κονσόλας 1,00   

   Σύνολο Ομάδας :  

   ΣΥΝΟΛΟ  

   ΦΠΑ 24%  

   
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
 

Πεζά ,      /     / 2021 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 


	 Εγγύηση συμμετοχής  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, δεν απαιτείται
	 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού

