ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρµόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: eleκtro@pireasnet.gr

Α)« Προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις
ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών .
"Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελτικής
Ζωής" (ΕΣΠΑ.»
(Κ.Α. 60.7135.26)
Προϋπολογισµός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
Β)«Προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις
ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών. »
(Κ.Α. 15.7135.07)
Προϋπολογισµός
2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 39710000-2&42992000-6
Α∆ΑΜ:
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α) Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών
σταθµών1ο,2ο,5ο,9ο,10ο,11ο,12ο,18ο,19ο,20ο. "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελτικής Ζωής" (ΕΣΠΑ).
H προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7135.26 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για τo έτος 2017
µε το ποσό των 7.020,00 € πλέον Φ.Π.Α.24%. Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ.
β) Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των παρακάτω
βρεφονηπιακών σταθµών 3°,4°,6°,13°,14°.16°,17°,23°,24°, του ∆ήµου Πειραιά .».
H προµήθεια θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για τo έτος 2017
µε ποσό 2.380,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να µεταφέρει και να τοποθετήσει τα ηλεκτρικά είδη, στον χώρο που θα του
υποδειχτεί από την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1)Ν.4412/16-ΦΕΚ,147,Α΄ 8-8-16 ∆ηµόσιες Σύµβασεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
2)Του Ν. 3852/7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης”. εκτός της περίπτωσης β της παρ VII του άρθρου 172 παρ β του άρθρου 194
και της παρ 5 του άρθρου 196 που καταργούνται µε τον Ν.4412/16
3)Του Ν. 3463/20 06 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Εκτός των παραγράφων 1-3 του
πρώτου εδαφίου της παρ 9 της παρ 10 του άρθρου 209 της παρ 5 του άρθρου 223 του δευτέρου εδαφίου
της παρ 2 του 257 της παρ 7 και άρθρου 265 της παρ 1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον
Ν4412/16
4)Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α’ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις
5)Του Ν. 3681/2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την ανάρτηση Νόµων και Πράξεων στην διαύγεια
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/16
6) Του Π∆80/2016 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες)
ΑΡΘΡΟ 3ΟΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµηθείας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2.- Τιµολόγιο
3.- Τεχνική περιγραφή
4.- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 4Ο∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκληση τους οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την
προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1- Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2- Φορολογική ενηµερότητα
3- Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό .
4- Απόσπασµα ποινικού µητρώου ,έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα ,σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας .
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη, µιας ή περισσοτέρων
οµάδων .∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µιας οµάδας .
ΑΡΘΡΟ 5Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας θα είναι πενήντα (50) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης .
ΑΡΘΡΟ 6Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οι ενώσεις προµηθευτών και οι
συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας .
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο
επαγγελµατικό η εµπορικό µητρώο.
ΑΡΘΡΟ 7Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρουν την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών που
συµµετέχει/ουν εφόσον η προσφορά του γίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης και έχει/ουν προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 8Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου ( αρ 105/ Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας η
αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται
πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως .Σε περίπτωση που δεν
επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ- ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και εκφόρτωση των ειδών, και θα πραγµατοποιείται µε
δικά του µέσα .
Η εγκατάσταση –τοποθέτηση των ειδών (όπου απαιτείται) θα γίνει από το συνεργείο του προµηθευτή .
ΑΡΘΡΟ 11Ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την
σχετική σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου

2

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν
εφόσον δεν φόρτωσε παρέδωσε ή αντικατάστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο
χρόνο παράτασης που του δόθηκε .
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη
του φορέα .
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας .
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύµβαση επιβάλλονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κυρώσεις .Άρθρο
203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12Ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία εκτός του
Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο.
1) 0,06% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2) Φόρος εισοδήµατος 4%
ΑΡΘΡΟ 13Ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ .
Η παραλαβή των µηχανηµάτων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται (αρ.221 του Ν.4412/16 ).Κατά την
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός κ ποσοτικός έλεγχος (αρ. 208/ του Ν.4412/16 ).
ΑΡΘΡΟ 14Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Μετά την αποπεράτωση της προµηθείας ,µε την οριστική παραλαβή των αναφερόµενων υλικών και την
προσκόµιση των απαιτούµενων νόµιµων δικαιολογητικών µπορεί να εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα
πληρωµής ( άρθρο 200 του Ν.4412/2016).

Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρµόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

Α)« Προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες
των βρεφονηπιακών σταθµών. "Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελτικής Ζωής" (ΕΣΠΑ.»
(Κ.Α. 60.7135.26)
Προϋπολογισµός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
Β)«Προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες
των βρεφονηπιακών σταθµών. »
(Κ.Α. 15.7135.07)
Προϋπολογισµός
2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 39710000-2 & 42992000-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των
βρεφονηπιακών σταθµών. Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια γνωστού και εύφηµου
εργοστασίου που να εδρεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα
κατασκευής από το εργοστάσιο κατασκευής όπου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO CE, RoHS, GS,
και οδηγίες χρήσης.
Όλα τα ηλεκτρικά είδη θα είναι καινούργια . Τα υλικά που θα χρειαστούν να είναι αρίστης ποιότητας και
τα θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο .και ανταλλακτικά για 3 χρόνια
Για όλα τα υλικά θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδοτηµένο σέρβις εντός των ορίων του νοµού Αττικής.
Εκτός από τις παραπάνω προδιαγραφές τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να πληρούν και τις αντίστοιχες
προδιαγραφές. Που αναφέρονται κάτωθι
ΟΜΑ∆Α Α
Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών (ΕΣΠΑ)
(ΚΑ 60.7135.26)
ΑΡΘΡΟ 1ο.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ∆ΙΠΟΡΤΟ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Τύπος Ψύξης: Full No Frost
2)∆ιαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 201 x 59.5 x 72.5
3)Ενεργειακή Κλάση: A+ η µεγαλύτερη
4)Χωρητικότητα σε lt (Μικτή): 405 η µεγαλύτερη
5)Χρώµα: Inox

6) Με γυάλινα ράφια στη συντήρηση και εξωτερική οθόνη LED.
ΑΡΘΡΟ 2ο.ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8 ΚΙΛΩΝ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Χωρητικότητα Πλύσης: 8 kg
2)∆ιαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 61
3)Ενεργειακή Κλάση: Α+++
4)Στροφές: 1400
5)Προγράµµατα: 10
6)Με τεχνολογία για άφθαρτα ρούχα µε ζωντανά χρώµατα.
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ΑΡΘΡΟ 3ο.ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8 ΚΙΛΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Τύπος Ελεύθερο
2)Χωρητικότητα 8kg
3)Ενεργειακή Κλάση B ή καλύτερη
4)Τύπος Κινητήρα Συµβατικός
5)Προγράµµατα 16
6)Σύστηµα Συµπύκνωσης Υδρατµών
7)Κατανάλωση Ενέργειας 4,7 kWh
8)Οθόνη Ενδείξεων
9)Χρονοκαθυστέρηση Έναρξης Έως 24h
10)Επίπεδο Θορύβου 69dB
11)Σύστηµα Αντιπληµµυρικής Προστασίας
12)∆ιαστάσεις (ΥxΠxΒ) 85x59,5x60cm
13)Βάρος 36kg
ΑΡΘΡΟ 4ο.ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Ενεργειακή Κλάση: A+
2)Με χωρητικότητα 12 σερβίτσιων,
3)Προγράµµατα: 5
4) ∆υνατότητα µεταγενέστερης έναρξης λειτουργίας
5) ∆ιαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.7 x 59
ΑΡΘΡΟ 5ο.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Ισχύς
: 1550 Watt.
2)Τάση λειτουργίας
: 480/380 Watt.
3)Μήκος καλωδίου
: 5 µέτρα.
4)Χωρητικότητα κάδου
: 2.1 lt.
20 Kpa.
5)∆υνατότητα απορρόφησης :
6)∆ιαστάσεις (ΠxΥxΒ)
: 36x28x26 cm.
7)Βάρος
: 5 κιλά.
8)Εγγύηση
: 2 χρόνια. τουλάχιστον
ΑΡΘΡΟ 6ο.ΡΑ∆ΙΟ ΜΕ CD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Τύπος/ Φορητό ραδιόφωνο / CD Player
2)Ενσωµατωµένη οθόνη/ LED
3)Ισχύς εξόδου / 4 Watt
4)Ενσωµατωµένο ρολόι
5)Ραδιόφωνο Ραδιοφωνικός δέκτης – AM / FM
6)Σύστηµα CDΣυσκευή αναπαραγωγής CD Ηχείο
7)Μπαταρία Έως 26 h (Ραδιοφωνική λήψη FM)/ Έως 9 h (Αναπαραγωγή CD)
8)Βάρος1.7 kg (χωρίς µπαταρία)
ΑΡΘΡΟ 7ο.ΣΙ∆ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Ισχύς 2400W
2)· Παροχή ατµού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων·
3) Βολή ατµού έως 140 γρ. για τις πιο επίµονες τσακίσεις
4) Πλάκα SteamGlide για οµαλή και εύκολη ολίσθηση, εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατζουνιές και
εύκολο καθαρισµό
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5)Αυτόµατος έλεγχος ατµού για σωστή παροχή ατµού σε κάθε ρούχο
6)Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα
7)Ατµός για κάθετο σιδέρωµα
8) Λειτουργία ψεκασµού
9)Λειτουργία διακοπής σταξίµατος (drip-stop)
10)∆ιπλό ενεργό σύστηµα καθαρισµού για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων, µέσω ταµπλετών κατά των
αλάτων και µιας εύχρηστης λειτουργίας καθαρισµού αλάτων
11) Ρύθµιση ECO : Ενεργειακή εξοικονόµηση 20%
12) Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισµό του σίδερου στα ρούχα σας
13) Μαλακή λαβή
14) Γέµισµα και άδειασµα νερού : πλαϊνό πορτάκι ανοίγµατος
15) Χωρητικότητα δοχείου νερού : 300 ml
16) Σύστηµα τύλιξης καλωδίου : Κλιπ
17)Μήκος καλωδίου : 2m
18) να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση

ΑΡΘΡΟ 8ο.ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΑ∆Ο 3,5LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Ισχύς
750 Watt
2) Χωρητικότητα Μπολ
3.4 lt
3) Ταχύτητες
5µε 6
4) Μπολ
Περιστρεφόµενο
5) Set Αναδευτήρων
2
6) Λειτουργία και σαν µίξερ χειρός
7) Χρώµα
Λευκό
8) Λειτουργία Fleximix
(που επιτρέπει στους αναδευτήρες
να φτάνουν σε κάθε γωνιά του κάδου)
9) Εγγύηση2 έτη τουλάχιστον .
10) Πραγµατική ευελιξία µε ποικιλία εξαρτηµάτων
11) Περιλαµβάνονται χτυπητήρια ανάµειξης και ζύµωσης
12) Τα εξαρτήµατα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων .

ΑΡΘΡΟ 9ο.ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 2LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) 220vac-50hz
2) Ισχύς 1850-2200 watt
3) Χωρητικότητα 1,7 λίτρα
4) Μη εµβαπτιζόµενη αντίσταση
5) Περιστρεφόµενος 360 µοίρες
6) ∆ιακόπτης οn/off και ενδεικτικό λαµπάκι
7) Αυτόµατο σταµάτηµα όταν βράσει το νερό
8) Χειροκίνητο σταµάτηµα
9) Ανοξείδωτο τάσι
10) Αποσπώµενο φίλτρο νερού
11) ∆ιπλής όψης ένδειξη στάθµης νερού
12) Κουµπί ανοίγµατος καπακιού
13) Εύκολος καθαρισµός αλάτων
14) Πιστοποιητικά CE, RoHS, GS
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ΑΡΘΡΟ 10ο.ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΤΟΥ 1250W 1.5L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Μπλέντερ στιβαρής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων όπως πολτοποίηση, ανάδευση, ανάµιξη και
θρυµµατισµό πάγου.
2) Ιδανικό για προετοιµασία φρουτοποτών, φρουτόκρεµες και πάγο.
3) Υψηλής ποιότητας κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
4) Ισχυρό µοτέρ 1250W, µε µεγάλη διάρκεια ζωής.
5) ∆ιαθέτει 6 λεπίδες µε ειδική οδοντωτή σχεδίαση για καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσµατα.
6) ∆υνατότητα θρυµµατισµού πάγου.
7)∆ιακόπτης λειτουργίας από ανοξείδωτο ατσάλι, φωτιζόµενος
8)Επιλογή ταχύτητας 1-2- παλµική / turbo λειτουργία
9) Αποσπώµενο δοχείο ανάµιξης µε µετρητή, κατασκευασµένο από συµπαγές γυαλί και χωρητικότητα
1.5L .
10)Καπάκι µε άνοιγµα ( διάµετρος 50mm) για συµπλήρωση τροφίµων
11)Το καπάκι του ανοίγµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως δοσοµετρητής (60ml)
12)∆ιακόπτης ασφαλείας, λειτουργεί µόνο όταν το δοχείο είναι σωστά τοποθετηµένο στη θέση του
13)Αποσπώµενο σύστηµα λεπίδων για εύκολο καθαρισµό
14)Πρακτικό τύλιγµα καλωδίου για εξοικονόµηση χώρου
15)Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στα αντιολισθητικά πέλµατα από καουτσούκ που διαθέτει
RPM: max. 21.000
16)Τροφοδοσία 220-240V, 50/60Hz
17)Ισχύς: 1250W

ΑΡΘΡΟ 11ο.ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Χρώµα: Ασηµί
2)Ultra slim: 21 mm
3)XXL- Oθόνη: 91x40 mm
4)33 mm ύψος ψηφίων
5)EasyStepOn: Ενεργοποίηση αυτόµατα µε το πάτηµα του ποδιού
6)Γυάλινη επιφάνεια
7)∆ιαστάσεις επιφάνειας: 30 cm x 30 cm
8)Μέγιστο ζυγιζόµενο βάρος 180 kg
9)Ακρίβεια ζύγισης: 100 g
10) 4 αισθητήρες βάρους
11) Αυτόµατη απενεργοποίηση
12) Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο
ΑΡΘΡΟ 12ο.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ ∆ΥΟ ΕΣΤΙΕΣ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Φορητή για εύκολη µεταφορά και πολλαπλές χρήσεις
2) Πλήρως ανοξείδωτη 2 θέσεων
3) Κοµψός σχεδιασµός εξαιρετικών επιδόσεων
4) Εστία που δεν απορροφά την υγρασία για µέγιστη ασφάλεια χωρίς διαρροές
5) Σύστηµα κατά της υπερθέρµανσης: Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας σε
περίπτωση υπερθέρµανσης
6) Πλάκες από χυτοσίδηρο
7) ∆ιάµετρος µικρής εστίας 155 χιλιοστά
8) ∆ιάµετρος µεγάλης εστίας 185 χιλιοστά
9) ∆ύο αυτόνοµοι ρυθµιζόµενοι θερµοστάτες 8 θέσεων για κάθε εστία
10) Γρήγορη επίτευξη και σταθερή διατήρησης της θερµοκρασίας για
εξοικονόµηση ενέργειας.
11) Αντιολισθητική βάση που εξασφαλίζει µέγιστη σταθερότητα
12) Αποθήκευση καλωδίου ∆ιακόπτης λειτουργίας On / Off
13) ∆ύο φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
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14) Συνολική ισχύς: 2500W
15) Ισχύς µικρής εστίας: 1000W
16) Ισχύς µεγάλης εστίας: 1500W
17)Βάρος Συσκευής: 3,85
18)Εγγύηση: 3 Χρόνια

ΑΡΘΡΟ 13ο.ΜΙΞΕΡΑΚΙ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Χωρητικότητα 500ml
2) 2 ταχύτητες
3) Κανάτα Πλαστική
4) 3 ανοξείδωτες λεπίδες
5) Ισχύς 500 watt .

ΑΡΘΡΟ 14ο.ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Περιστροφή του κώνου και από τις δύο πλευρές
2)Αυτόµατη λειτουργία On/Off: αντιλαµβάνεται την πίεση των φρούτων
3)Προστατευτικό καπάκι στίφτες
4)2 φίλτρα πολτού
5)Το καλώδιο αποθηκεύεται πάνω στην συσκευή
6)Κανάτα χωρητικότητας: 0,6L
7)Ισχύς: 25W
ΑΡΘΡΟ 15ο.ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
5-6LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Ανοξείδωτη από συµπαγές αλουµίνιο
2) Πανίσχυρο ηλεκτρονικό µοτέρ ισχύος 1100W µε πλήρη ισχύ από την minimum ταχύτητα, µε
τεράστια αντοχή
3) Μοναδική πλανητική κίνηση των αναδευτήρων για τέλειες αναµείξεις
4) Γυάλινο µπλέντερ 1,6 λίτρων µε ειδική γυάλινη κανάτα , ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες
5) Καπάκι µπολ 36667 που προστατεύει από το πιτσίλισµα
6) Μπολ χωρητικότητας 4,6 λίτρα
7) 3 υποδοχές για την τοποθέτηση πάνω από 30 εξαρτηµάτων
8) 3 αναδευτήρες (συρµάτινος, γάντζος και σπάτουλα,)
9) Ογκοµετρικό βάρος προϊόντος 30 KG
ΑΡΘΡΟ 16ο Επαγγελµατικός αποροφητήρας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(Μ.Β.Υ,) περίπου
2)µοτέρ 1hp
3)Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελµατικού απορροφητήρα θα γίνει από τον προµηθευτή.
ΟΜΑ∆Α Β
Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών ∆ηµοτικοί Πόροι
(Κ.Α 15.7135.07)
ΑΡΘΡΟ 1ο.Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Χωρητικότητα Πλύσης: 8 kg τουλάχιστον
2)∆ιαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 85 x 59.5 x 61
3)Ενεργειακή Κλάση: Α+++
4)Στροφές: 1400
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5)Προγράµµατα: 10
6)Με τεχνολογία για άφθαρτα ρούχα µε ζωντανά χρώµατα.
ΑΡΘΡΟ 2ο.Ηλεκτρική σκούπα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Ισχύς
1550 Watt. τουλάχιστον
2)Τάση λειτουργίας
480/380 Watt.
3)Μήκος καλωδίου
5 µέτρα.
4)Χωρητικότητα κάδου
2.1 lt. τουλάχιστον
5)∆υνατότητα απορρόφησης
20 Kpa. Η καλύτερη
6)∆ιαστάσεις (ΠxΥxΒ)
36x28x26 cm.
7)Βάρος
5 κιλά.
8)Εγγύηση
2 χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 3ο.Ράδιο µε CD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Τύπος Φορητό ραδιόφωνο / CD Player
2)Ενσωµατωµένη οθόνηLED
3)Ισχύς εξόδου4 Watt
4)Ενσωµατωµένο ρολόι
5)Ραδιόφωνο Ραδιοφωνικός δέκτης - AM/FM
6)Σύστηµα CDΣυσκευή αναπαραγωγής CDΗχείο
7)ΜπαταρίαΈως 26 h (Ραδιοφωνική λήψη FM)/
8)Έως 9 h (Αναπαραγωγή CD)
9)Βάρος1.7 kg (χωρίς µπαταρία)

ΑΡΘΡΟ 4ο.Σίδερο ατµού
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Ισχύς 2400W
2)· Παροχή ατµού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων
3) Βολή ατµού έως 140 γρ. για τις πιο επίµονες τσακίσεις
4) Πλάκα SteamGlide για οµαλή και εύκολη ολίσθηση, εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατζουνιές και
εύκολο καθαρισµό
5)Αυτόµατος έλεγχος ατµού για σωστή παροχή ατµού σε κάθε ρούχο
6)Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα
7)Ατµός για κάθετο σιδέρωµα
8) Λειτουργία ψεκασµού
9)Λειτουργία διακοπής σταξίµατος
10)∆ιπλό ενεργό σύστηµα καθαρισµού για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων, µέσω ταµπλετών κατά των
αλάτων και µιας εύχρηστης λειτουργίας καθαρισµού αλάτων
11) Ρύθµιση ECO : Ενεργειακή εξοικονόµηση 20%
12) Ιδανικό βάρος για ευκολότερο χειρισµό του σίδερου στα ρούχα σας
13) Μαλακή λαβή
14) Γέµισµα και άδειασµα νερού : πλαϊνό πορτάκι ανοίγµατος
15) Χωρητικότητα δοχείου νερού : 300 ml
16) Σύστηµα τύλιξης καλωδίου : Κλιπ
17)Μήκος καλωδίου : 2m
18) να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση

ΑΡΘΡΟ 5ο.Βραστήρας 2LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1 ) 220vac-50hz
2) Ισχύς 1850-2200 watt
3) Χωρητικότητα 1,7 λίτρα
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4) Μη εµβαπτιζόµενη αντίσταση
5) Περιστρεφόµενος 360 µοίρες
6) ∆ιακόπτης οn/off και ενδεικτικό λαµπάκι
7) Αυτόµατο σταµάτηµα όταν βράσει το νερό
8) Χειροκίνητο σταµάτηµα
9) Ανοξείδωτο τάσι
10) Αποσπώµενο φίλτρο νερού
11) ∆ιπλής όψης ένδειξη στάθµης νερού
12) Κουµπί ανοίγµατος καπακιού
13) Εύκολος καθαρισµός αλάτων
14) Πιστοποιητικά CE, RoHS, GS
ΑΡΘΡΟ 6ο.Μπλέντερ του 1250W 1.5L
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Μπλέντερ στιβαρής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων όπως πολτοποίηση, ανάδευση, ανάµιξη και
θρυµµατισµό πάγου
2)Ιδανικό για προετοιµασία φρουτοποτών, φρουτόκρεµες και πάγο
3)Υψηλής ποιότητας κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
4)Ισχυρό µοτέρ 1250W, µε µεγάλη διάρκεια ζωής
5)∆ιαθέτει 6 λεπίδες µε ειδική οδοντωτή σχεδίαση για καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσµατα
6)∆υνατότητα θρυµµατισµού πάγου
7)∆ιακόπτης λειτουργίας από ανοξείδωτο ατσάλι, φωτιζόµενος µπλε
8)Επιλογή ταχύτητας 1-2- παλµική / turbo λειτουργία
9)Αποσπώµενο δοχείο ανάµιξης µε µετρητή, κατασκευασµένο από συµπαγές γυαλί και χωρητικότητα
1.5L
10)Καπάκι µε άνοιγµα ( διάµετρος 50mm) για συµπλήρωση τροφίµων
11)Το καπάκι του ανοίγµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως δοσοµετρητής (60ml)
12)∆ιακόπτης ασφαλείας, λειτουργεί µόνο όταν το δοχείο είναι σωστά τοποθετηµένο στη θέση του
13)Αποσπώµενο σύστηµα λεπίδων για εύκολο καθαρισµό
14)Πρακτικό τύλιγµα καλωδίου για εξοικονόµηση χώρου
15)Εξαιρετική σταθερότητα χάρη στα αντιολισθητικά πέλµατα από καουτσούκ που διαθέτει
16)RPM: max. 21.000
17)Τροφοδοσία 220-240V, 50/60Hz
18)Ισχύς: 1250W

ΑΡΘΡΟ 7ο.ΜΙΞΕΡΑΚΙ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Χωρητικότητα 500ml
2) 2 ταχύτητες
3) Κανάτα Πλαστική
4) 500 WATT
5) 3 ανοξείδωτες λεπίδες
ΑΡΘΡΟ 8ο.Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός 1LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)Περιστροφή του κώνου και από τις δύο πλευρές
2)Αυτόµατη λειτουργία On/Off: αντιλαµβάνεται την πίεση των φρούτων
3)Προστατευτικό καπάκι στίφτες
4)2 φίλτρα πολτού
5)Το καλώδιο αποθηκεύεται πάνω στην συσκευή
6)Κανάτα χωρητικότητας: 0,6L
7)Ισχύς: 25W
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ΑΡΘΡΟ 9ο.Πολυµιξερ µε όλα τα εξαρτήµατα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1) Ανοξείδωτη από συµπαγές αλουµίνιο
2) Πανίσχυρο ηλεκτρονικό µοτέρ ισχύος 1100W µε πλήρη ισχύ από την minimum ταχύτητα, µε
τεράστια αντοχή
3) Μοναδική πλανητική κίνηση των αναδευτήρων για τέλειες αναµείξεις
4) Γυάλινο µπλέντερ 1,6 λίτρων µε ειδική γυάλινη κανάτα ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες
5) Καπάκι µπολ που προστατεύει από το πιτσίλισµα
6) Μπολ χωρητικότητας 4,6 λίτρα
7) 3 υποδοχές για την τοποθέτηση πάνω από 30 εξαρτηµάτων
8) 3 αναδευτήρες (συρµάτινος, σχήµατος,γάντζος και σπάτουλα,)
9)Ογκοµετρικό βάρος προϊόντος 30 KG

ΑΡΘΡΟ 10ο Επαγγελµατικός αποροφητήρας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1)διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(Μ.Β.Υ,) περίπου
2)µοτέρ 1hp
Η Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελµατικού αποροφητήρα θα γίνει από τον προµηθευτή .
Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΠΡΟΪΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρµόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

Α)« προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες
των βρεφονηπιακών σταθµών. "Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελτικής Ζωής"
(ΕΣΠΑ.»
(Κ.Α. 60.7135.26)
Προϋπολογισµός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
Β)« Προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις
ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών. »
(Κ.Α. 15.7135.07)
Προϋπολογισµός
2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%
CPV 39710000-2 & 42992000-6

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προµήθεια των ηλεκτρικών ειδών που αφορούν τις ανάγκες των παρακάτω βρεφονηπιακών
σταθµών
ΟΜΑ∆ΑΣ Α
Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών (ΕΣΠΑ)
(ΚΑ 60.7135.26)
ΟΜΑ∆Α Α προϋπολογίσθηκε το ποσό των7.020,00€ Πλέον Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.
60.7135.26.
ΟΜΑ∆Α B
Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών
(Κ.Α 15.7135.07)
ΟΜΑ∆Α Β προϋπολογίσθηκε το ποσό των 2.380,00€ Πλέον Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.
15.7135.07
τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 όπως αναλυτικά περιγράφεται στους παρακάτω
πίνακες.
ΟΜΑ∆Α Α΄

Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών (ΕΣΠΑ)
(ΚΑ 60.7135.26) .
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ΟΜΑ∆Α Α΄

Α/Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.

ΜΟΝΑΣ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤ ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Ηλεκτρικό ψυγείο δίπορτο No frost

Τεµ.

3

550

1650,00

2 Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών

Τεµ.

1

350

350,00

3 Στεγνωτήριο ρούχων 8 κιλών

Τεµ.

1

350

350,00

4 Πλυντήριο πιάτων 60 εκ-12 σερβίτσια

Τεµ.

1

350

350,00

5 Ηλεκτρική σκούπα 1550 watt

Τεµ.

3

90

270,00

6 Ραδιοκασετόφωνο µε CD

Τεµ.

6

80

480,00

7 Σίδερο ατµού 2400 watt

Τεµ.

2

50

100,00

8 Μίξερ χειρός µε καδο 750 watt -3,4LT

Τεµ.

2

80

160,00

9 Βραστήρας 1850-2200 watt -1,7LT

Τεµ.

7

40

280,00

10 Μπλέντερ 1250 watt -1,5 LT

Τεµ.

4

60

240,00

11 Ζυγαριά µπάνιου ηλεκτρονική

Τεµ.

1

25

25,00

12 Ηλεκτρικό µάτι δυο εστίες

Τεµ.

2

50

100,00

13 Μιξεράκι πολυκοφτης 500 watt

Τεµ.

5

35

175,00

Τεµ.

4

35

140,00

Τεµ.

3

450

1350,00

Τεµ.

2

500

1.000
7.020,00

14 Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός 25watt -1LT
15 Πολυµιξερ µε όλα τα εξαρτήµατα
ανοξείδωτο χωρητικότητας 4-6 LT 1.100
watt
16 Επαγγελµατικός αποροφητήρας
διαστάσεων 1,50εκ-0,87εκ-0,55(Μ.Β.Υ,)
περίπου (θα αποτελείται από φούσκα χοάνη & αποροφητήρα µοτέρ 1hp
Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελµατικού
αποροφητήρα
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

1.684,80

ΣΥΝΟΛΟ

8.704,80

ΟΜΑ∆Α Β ΄
Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών
(Κ.Α 15.7135.07)
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Α/
Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ.

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών

Τεµ.

1

350

350

2 Ηλεκτρική σκούπα 1550 watt

Τεµ.

5

90

450

3 Ραδιοκασετόφωνο µε CD

Τεµ.

3

80

240

4 Σίδερο ατµού 2400 watt

Τεµ.

1

50

50

5 Βραστήρας 1850-2200 watt -2LT

Τεµ.

2

40

80

6 Μπλέντερ 1250 watt του 1,5LT

Τεµ.

2

60

120

7 Μιξεράκι πολυκοφτης 500 watt

Τεµ.

3

35

105

Τεµ.

1

35

35

Τεµ.

1

450

450

Τεµ.

1

500

8 Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός 25 watt 1LT
Πολυµιξερ µε όλα τα εξαρτήµατα ανοξείδωτο
9 χωρητικότητας1100 watt 4-6 LT
Επαγγελµατικός αποροφητήρας διαστάσεων 1,50εκ0,87εκ-0,55(Μ.Β.Υ,) περίπου (θα αποτελείται από φούσκα
–χοάνη-φούσκα απορρόφηση οσµών & αποροφητήρα
µοτέρ µονής αναρρόφησης 1hp
Εργασία & τοποθέτηση Επαγγελµατικού
10 αποροφητήρα
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

500
2.380,00

Φ.Π.Α. 24%

571,20

ΣΥΝΟΛΟ

2.951,20
Πειραιάς 29/03/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ
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Α)« προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες
των βρεφονηπιακών σταθµών. "Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελτικής Ζωής"
(ΕΣΠΑ.»
(Κ.Α. 60.7135.26)
Προϋπολογισµός 7.020,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρµόδιος: Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Τηλ. 210 4236126
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

Β)« προµήθειας ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες
των βρεφονηπιακών σταθµών. »
(Κ.Α. 15.7135.07)
Προϋπολογισµός
2.380,00€
Πλέον Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ 9.400 Πλέον Φ.Π.Α. 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1) Το παρόν τιµολόγιο αφορά στην προµήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των παρακάτω
βρεφονηπιακών σταθµών 1°,2°,5°,9°,10°.11°,12°,18°,19°,20° του ∆ήµου Πειραιά. για την οµάδα Α
µε Κ.Α.60.7135.26 Προϋπολογισµός 7.020,00€ Πλέον Φ.Π.Α. 24% Με χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ.
2) Για την οµάδα Β για τις ανάγκες των παρακάτω βρεφονηπιακών σταθµών
3°,4°,6°,13°,14°.16°,17°,23°,24°, του ∆ήµου Πειραιά µε (Κ.Α. 15.7135.07 Προϋπολογισµός
2.380,00€ Πλέον Φ.Π.Α. 24% Με χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους .
Οι τιµές µονάδας των ηλεκτρικών ειδών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Στις αναγραφόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑ∆Α Α
Προµήθεια Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών (ΕΣΠΑ)
(ΚΑ 60.7135.26) .
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Ηλεκτρικό ψυγείο
δίπορτο όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Πεντακόσια πενήντα ευρώ ( 550,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Πλυντήριο
ρούχων 8 κιλών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Τρακόσια πενήντα ευρώ ( 350,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Στεγνωτήριο
ρούχων 8 κιλών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου:
Τρακόσια πενήντα ευρώ ( 350,00 € ).
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ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Πλυντήριο
πιάτων 60 εκ, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: Τρακόσια πενήντα ευρώ ( 350,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Ηλεκτρική
σκούπα 2000 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: Ενενήντα ευρώ ( 90,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
Ραδιοκασετόφωνο µε CD, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή
ενός τεµαχίου: Ογδόντα ευρώ ( 80,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Σίδερο
ατµού 1400 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: Πενήντα ευρώ ( 50,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 8ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Μίξερ
χειρός µε κάδο 500 watt -3,5LTόπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Ογδόντα ευρώ ( 80,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 9ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Βραστήρας
2000 watt -2LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: Σαράντα ευρώ ( 40,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 10ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Μπλέντερ
του 1,5LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου:
Εξήντα ευρώ ( 60,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 11ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Ζυγαριά
µπάνιου ηλεκτρονική, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή
ενός τεµαχίου: : Είκοσι πέντε ευρώ ( 25,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 12ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Ηλεκτρικό
µάτι δυο εστίες, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: : Πενήντα ευρώ ( 50,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 13ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Μιξεράκι
πολυκόφτης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: : Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 14ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
Λεµονοστύφτης ηλεκτρικός 1LTόπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: : Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 15ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Πολυµιξερ
µε όλα τα εξαρτήµατα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: : Τετρακόσια πενήντα ευρώ ( 450,00€ ).
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ΑΡΘΡΟ 16ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
Επαγγελµατικός αποροφητήρας µε µοτέρ 1hp όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: : Τετρακόσια ευρώ ( 500,00€ ).

ΟΜΑ∆Α Β
Προµήθειας Ηλεκτρικών Ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών
(Κ.Α 15.7135.07)
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Πλυντήριο
ρούχων 8 κιλών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου : Τρακόσια πενήντα ευρώ ( 350,00 € ).

ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Ηλεκτρική
σκούπα 2000 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: : Ενενήντα ευρώ ( 90,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
Ραδιοκασετόφωνο µε CD, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή
ενός τεµαχίου: : Ογδόντα ευρώ ( 80,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Σίδερο
ατµού 1400 watt, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: : Πενήντα ευρώ ( 50,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Βραστήρας
2000 watt -2LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: Σαράντα ευρώ ( 40,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Μπλέντερ
του 1,5LT, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου:
Εξήντα ευρώ ( 60,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Μιξεράκι
πολυκόφτης, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός
τεµαχίου: Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 € ).
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ΑΡΘΡΟ 8ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
Λεµονοστίφτης ηλεκτρικός 1LTόπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων.
Τιµή ενός τεµαχίου: Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 9ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, Πολύ µίξερ
µε όλα τα εξαρτήµατα ανοξείδωτο χωρητικότητας 5-6 LT όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: : Τετρακόσια πενήντα ευρώ ( 450,00€ ).
ΑΡΘΡΟ 10ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας,
Επαγγελµατικός αποροφητήρας µε µοτέρ 1hp όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: : Τετρακόσια ευρώ ( 500,00€ ).

Πειραιάς 29/03/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

O ΠΡΟΪΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

Ι.ΠΙΤΤΑΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

18

