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1)Προµήθεια ηλεκτρικών
συσκευών για τις ανάγκες των
Βρεφονηπιακών σταθµών
Κ.Α.15.7135.07 χρηµατοδότηση Ι.Π.
µε ποσό 2.285,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
2) Έξοδα για την δράση εναρµόνισης
οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής
(ΕΣΠΑ) Κ.Α. 15.7341.22 χρηµατοδότηση
ΕΣΠΑ µε ποσό 8.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια µε απευθείας ανάθεση
ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου Πειραιά.
Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό ποσό του
προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το ποσό των 10.535 € επί πλέον ΦΠΑ 23% .
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στην
παρούσα µελέτη. Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν
α) Νόµος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
β) Νόµος 2286 / 95 .
γ) Π.∆. 60/07.
δ) Υπουργική απόφαση ΥΕΣ11389/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία
α) Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
4.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των
10.535 € πλέον του Φ.Π.Α 23%
4.2 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου για το 2015 µε
ΚΑ 15.7135.07, 15.7341.22 , και τους αντίστοιχους του 2016.
4.3 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ι.Π. από τους Κ.Α. 15.7135.07 µε το ποσό
των 2.810,55 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και από πόρους ΕΣΠΑ από τον
Κ.Α. 15.7341.22 µε το ποσό των 10.147,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Υποβολή προσφορών.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Ο προσφέρων θεωρείται
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός
εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια τριµελή επιτροπή που
ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύµβασης -Εγγύηση
Ο προµηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση
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καλής εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Αν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο
προµηθευτής να προσκοµίσει τα υλικά από την υπογραφή του συµφωνητικού,
ορίζεται σε (30) τριάντα ηµέρες, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ∆/νση
Βρεφονηπιακών Σταθµών..
.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απ’ ο την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 υπ’ αριθµ.
11389/93 ΥΠΕΣ και δεν έγινε δεκτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αίτησή του για
παράταση της παράδοσης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της
υπ’αρίθµ. 11389/93 ΥΠΕΣ .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή επιτροπή που έχει οριστεί
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε
χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών, θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την
οριστική παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που
θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑ∆ΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος
καθώς και σε όλες τις άλλες κρατήσεις που ισχύουν . Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ
επιβαρύνει το ∆ήµο.
Πειραιάς , 19-11-2015
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Βρεφονηπιακών σταθµών
Κ.Α.15.7135.07 χρηµατοδότηση Ι.Π.
µε ποσό 2.285,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
2) Έξοδα για την δράση εναρµόνισης
οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής
(ΕΣΠΑ) Κ.Α. 15.7341.22 χρηµατοδότηση
ΕΣΠΑ µε ποσό 8.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%

Ε Κ Θ Ε Σ Η
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Η παρούσα προµήθεια αφορά την αγορά, επαγγελµατικών ηλεκτρικών
συσκευών

και διαφόρων άλλων ηλεκτρικών µικροσυσκευών όπως

περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση και την Συγγραφή Υποχρεώσεων
για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου Πειραιά,
προϋπολογισµού δαπάνης 10.535 € , επί πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 µε Κ.Α.15.
7341.22 µε το ποσό των 10.147.50€ που θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ
και τον Κ.Α.15.7135.07 µε το ποσό των 2.810,55€ από ιδίους πόρους. Οι συσκευές
θα παραδοθούν πλήρεις, όπως περιγράφονται, στους χώρους που θα υποδείξει η
∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών µετά από έλεγχο και δοκιµή, η τοποθέτηση και
εγκατάσταση θα γίνει από τον προµηθευτή σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους.
Όπου απαιτείται η σύνδεση των συσκευών µε τα δίκτυα ηλεκτρικού, ύδρευσης,
αποχέτευσης η παράδοση εννοείται για κανονική και πλήρη λειτουργία.
Όλες οι συσκευές θα έχουν σήµα συµµόρφωσης προς τους διεθνείς κανονισµούς π.χ.
E.C. και σήµα ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής τους, ISO. Θα είναι
καινούργιες και θα παραδοθούν µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και
λειτουργίας, φυλλάδιο οδηγιών, καλώδια, φις, κλπ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα
είναι για τουλάχιστον ένα χρόνο καθώς και η δέσµευση για παροχή ανταλλακτικών
για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

ΟΜΑ∆Α Α’
ΑΡΘΡΟ 1ο: Ψυγείο δίπορτο no frost.
Ηλεκτρικό ψυγείο, δίπορτο, no frost, multi flow ( δεν χρειάζεται απόψυξη,
επιτυγχάνει την οµοιόµορφη κατανοµή της ψύξης µεταξύ θαλάµου συντήρησης και
κατάψυξης ). Με αντιµικροβιακή προστασία. Η συσκευή θεωρείται πλήρης µε τα
παρακάτω χαρακτηριστικά και επιπλέον στοιχεία:
1. Ενεργειακή κλάση Α+.
2. Κλιµατική κλάση SN-ST.
3. Κατάψυξη 4 αστέρων.
4. Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
5. Μικρή κατανάλωση ενέργειας.
6. Οικολογικής λειτουργίας.
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7. Αυτόµατο σύστηµα απόψυξης.
Επιπλέον:
1. Ροδάκια πίσω και ρυθµιζόµενα ποδαράκια εµπρός για τη σταθεροποίηση και ρύθµιση
σε ύψος.
2. Τέσσερα γυάλινα ράφια τα τρία ρυθµιζόµενα σε ύψος και αποσπώµενα.
3. ∆ύο φρουτολεκάνες , θήκες και στηρίγµατα για φιάλες.
4. Θήκες στην πόρτα του καταψύκτη-αποσπώµενες.
Ενδεικτικά στοιχεία:
1. ∆ιαστάσεις: 185Χ60 cm περίπου.
2. Κατανάλωση έως: 1,50KWH / 24ωρο έως 600 KWH ετήσια.
3. Μικτή Χωρητικότητα: 370 lt κατ’ ελάχιστο.
4. Καθαρός όγκος ψυκτικού θαλάµου / καταψύκτη 270/100 lt κατ’ ελάχιστο.
5. Χρώµα λευκό.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Πλυντήριο Ρούχων
Πλυντήριο ρούχων, χωρητικότητας 8 κιλών, αυτόµατη αναγνώριση ποσότητας
ρούχων, αυτόµατη εξισορρόπηση φορτίου, προστασία από υπερχείλιση, δυνατότητα
επιλογής διαφορετικών προγραµµάτων πλύσης,

σύστηµα εξοικονόµησης νερού.

Επίσης θα έχει δυνατότητα επιλογής των στροφών και θα είναι ενεργειακής κλάσης
Α+.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πλυντήριο πιάτων.
Πλυντήριο πιάτων µε δυνατότητα επιλογής διαφορετικών προγραµµάτων πλύσης, µε
αισθητήρα φορτίου, ηλεκτρονικές ενδείξεις, ένδειξη εξέλιξης του προγράµµατος και
υπολειπόµενου χρόνου.
Θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 10 σερβίτσια και θα είναι ενεργειακής κλάσης
Α+. Πλάτους 60cm, µε αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Ηλεκτρική σκούπα.
Ηλεκτρική σκούπα αθόρυβης λειτουργίας, εύκολη στην χρήση και στον χειρισµό, µε
αυτόµατο τύλιγµα καλωδίου, ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα, πέλµα µε ρόδες , µε
σακούλα µίας χρήσης 3 lt περίπου.
Ενδεικτικά στοιχεία
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1. Ισχύος: 2000 W τουλάχιστον.
2. Τάση λειτουργίας 220-230 V, 50-60 Hz.
3. Καλώδιο σύνδεσης 7 m τουλάχιστον και φις.
4. Χρώµατα κατόπιν επιλογής.
5. Περιστροφικό διακόπτη ρύθµισης ισχύος και διακόπτης ON/OFF.
6. Εξαρτήµατα ενσωµατωµένα στο κέλυφος (για ταπετσαρίες επίπλων, για
γωνίες και πτυχές).
ΑΡΘΡΟ 5ο: Ραδιοκασετόφωνο ψηφιακό και C.D.
Μοντέρνο ψηφιακό ραδιόφωνο και συσκευή αναπαραγωγής κασέτας, CD, µε
σύστηµα ηχείων ανάκλασης µπάσων και πολυκατευθυντικό ήχο για άριστη ποιότητα
ήχου. Οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό.
∆έκτης.
Ψηφιακός δέκτης FM, MW, LW.
Προσυντονισµένοι σταθµοί.
Αναπαραγωγή CD/ CDRW.
Προγραµµατισµός .
Επανάληψη.
Τυχαία σειρά.
Ενδεικτικά στοιχεία.
1. Τάση λειτουργίας 220-230 V, 50-60 Hz, µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό.
2. Έξοδος ακουστικών.
3. Τηλεχειριστήριο.
4. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.

ΑΡΘΡΟ 6ο:Ηλεκτρικό σίδερο ατµού 1400 W.
Ηλεκτρικό σίδερο ατµού, µε χερούλι εργονοµικά σχεδιασµένο για εύκολο κράτηµα
και κεντρικό έλεγχο για άνετο σιδέρωµα. Αυτοµάτου λειτουργίας, µε ενδεικτικό
λαµπάκι νέον, για την ετοιµότητα της συσκευής και τον έλεγχο της θερµοκρασίας.
Αυτοκαθαριζόµενο, για εύκολη συντήρηση. Η κίνησή του θα είναι ελεύθερη κατά
360º χωρίς να περιστρέφεται και το καλώδιο. Η εκτόξευση ατµού θα είναι συνεχής ή
µε ριπάς.
Ενδεικτικά στοιχεία.
1. ∆ιαστάσεις : ΜΧΠΧΥ – 27Χ11,30Χ14 cm περίπου.
2. Ισχύος : 1,4 KW τουλάχιστον.
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3. Χωρητικότητα δοχείου νερού 250 ml κατ’ελάχιστο.
4. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.
5. Χρώµατα λευκό-γκρι-γαλάζιο ή κατόπιν επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Μίξερ χειρός.
Ηλεκτρικό µίξερ χειρός εύκολο στη χρήση και τον χειρισµό µε ισχυρό κινητήρα,
τρείς τουλάχιστον διακεκριµένες ταχύτητες για ανάδευση, ανάµιξη, δίπλωµα, κ.λ.π.
Έλεγχος λειτουργίας και ταχύτητας µε το άγγιγµα ενός κουµπιού, επιπλέον έλεγχος
λειτουργίας και ταχύτητας µε το άγγιγµα ενός κουµπιού, επιπλέον έλεγχος
λειτουργίας για σιγουριά και ασφάλεια.
Τέσσερα κτυπητήρια από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή και διάρκεια.
Ενδεικτικά στοιχεία.
1. Ισχύος: 500 W τουλάχιστον και φις.
2. Με κάδο 3,5lt.
3. Εύκαµπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.
4. Γυαλιστερά χρώµατα για εύκολο καθαρισµό σε λευκό-χρωµέ ή κατόπιν
επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Βραστήρας.
Ηλεκτρικός βραστήρας νερού, από πλαστικό που αντέχει σε υψηλή θερµοκρασία, µε
ανοξείδωτο πυθµένα που καθαρίζει εύκολα και δεν αλλοιώνει τη φυσική γεύση του
νερού, µε αποσπώµενη βάση για εύκολο γέµισµα και άδειασµα. Αποσπώµενο φίλτρο
αλάτων από ανοξείδωτο ατσάλι. ∆ιαφανές ανοιγόµενο µέσω πλήκτρου καπάκι για
απόλυτη

ασφάλεια.

Αυτόµατη

διακοπή

λειτουργίας

και

προστασία

από

υπερθέρµανση. ∆ιακόπτη ON/OFF φωτεινή ένδειξη, ρυθµιζόµενο διακόπτη
θερµοκρασίας, εξωτερική ένδειξη στάθµης νερού.
Ενδεικτικά στοιχεία.
1. Ισχύος : 2,00 KW τουλάχιστον για εξοικονόµηση χρόνου.
2. Χωρητικότητα δοχείου νερού 2,00 lt κατ’ελάχιστο.
3. Καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.
4. Σε λευκό χρώµα ή κατόπιν επιλογής.
ΑΡΘΡΟ 9ο:Μπλέντερ του 1,5 Lt.
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Ηλεκτρικό µπλέντερ εύκολο στην χρήση και τον χειρισµό, µε ισχυρό κινητήρα.
Αποτελείται από πώµα µεζούρα, καπάκι, κανάτα, δακτύλιο ερµητικού κλεισίµατος,
µονάδα λεπίδας, µονάδα κινητήρα. Χρησιµοποιείται για σούπες, σάλτσες, ροφήµατα,
πατέ, κλπ.
Ενδεικτικά στοιχεία.
1. Ισχύος : 400 W τουλάχιστον.
2. 2 ταχυτήτων.
3. Χωρητικότητα κάδου 1,5 lt κατ’ελάχιστο.
4. Εύκαµπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.
5. Χρώµατα λευκό-γκρι-γαλάζιο ή κατόπιν επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 10:Ζυγαριά µπάνιου ηλεκτρονική
Ζυγαριά µπάνιου ηλεκτρονική µε µέγιστο βάρος 150 kg , µέτρηση ανά 100 gr, γυαλί
ασφαλείας, οθόνη LCD, αυτόµατη ενεργοποίηση-απενεργοποίηση
ΑΡΘΡΟ 11:Ηλεκτρικό µάτι δύο εστίες
Ηλεκτρική εστία καφέ ή λευκή, µε θερµοστάτη ασφαλείας και φωτιζόµενο διακόπτη
ΟΝ/OFF, εύκολο στη χρήση. Εύκαµπτο καλώδιο, για αποφυγή επαφής του µε την
επιφάνεια εργασίας.
Ενδεικτικά στοιχεία:
1. ∆ιαστάσεις: 25,00Χ15,00Χ8,00 cm περίπου
2. Ισχύος :2500 W τουλάχιστον
3. ∆ιάµετρος ηλεκτρικής εστίας: 8 cm περίπου
4. Καλώδιο σύνδεσης 1m τουλάχιστον και φις σούκο
5. Φωτιζόµενος διακόπτης και θερµοστάτης ασφαλείας
6. Χρώµατα σε λευκό-καφέ-ασηµί ή κατόπιν επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 12ο:Μιξεράκι – πολυκόφτης.
Ηλεκτρικό µίξερ εύκολο στην χρήση και τον χειρισµό, µε ισχυρό κινητήρα και
εργονοµική λαβή για άνετο κράτηµα κατά το άδειασµα. Σχεδιασµένο για εύκολο
πλύσιµο µε αποκολλούµενη βάση και δοχείο. Η βάση θα έχει στηρίγµατα από
ελαστικό για πλήρη ευστάθεια. Το δοχείο θα έχει δοσοµετρητή και από τις δύο
πλευρές και το καπάκι θα ασφαλίζει και κατά τους δύο τρόπους για πλήρη ασφάλεια.
Οι λεπίδες θα είναι αποσπώµενες από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο καθαρισµό. Θα
είναι ιδανικό για φρούτα, λαχανικά, τυριά κ.τ.λ.
Η συσκευή θα είναι δύο ταχυτήτων επί πλέον θα έχει µπουτόν για πλήρη έλεγχο της
λειτουργίας της. Σύστηµα ασφαλείας αποτρέπει την χρήση της συσκευής όταν το
δοχείο, το καπάκι ή οι λεπίδες δεν είναι καλά τοποθετηµένες.
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Ενδεικτικά στοιχεία.
1. Εύκαµπτο καλώδιο σύνδεσης 2 m τουλάχιστον και φις.
2. Γυαλιστερά χρώµατα για εύκολο καθαρισµό σε λευκό-χρωµέ ή κατόπιν
επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 13ο:Λεµονοστίφτης ηλεκτρικός 1LT.
Αποχυµωτής φρούτων, από πλαστικό ή µέταλλο εύκολα αποσυναρµολογούµενος για
ευκολία στην πλύση. Αποχυµώνει πορτοκάλια, λεµόνια, limes, grapefruits, κλπ. Να
λειτουργεί µε απλή επαφή για ευκολία. Αποτελείται από διαφανή κάδο, για εύκολο
προσδιορισµό του επιπέδου του χυµού µε στόµιο για εύκολο άδειασµα, διαφανές
κάλυµµα σκόνης για προστασία της συσκευής όταν δεν χρησιµοποιείται και
γυαλιστερό µεταλλικό κόσκινο. Περιστροφή και κατά τις δύο φορές για
αποτελεσµατική αποχύµωση.
Ενδεικτικά στοιχεία:
1. ∆ιαστάσεις : 17,00Χ19,00Χ14,00 cm περίπου
ΑΡΘΡΟ 14ο:Τοστιέρα 2000W
Τοστιέρα ισχύος 2000 W τεσσάρων θέσεων µε αποσπώµενες πλάκες ψησίµατος

ΑΡΘΡΟ 15: Πολυµίξερ µε όλα τα εξαρτήµατα.
Ηλεκτρικό µίξερ πολλαπλών δυνατοτήτων µε ισχυρό κινητήρα για µεγάλα φορτία και
σταθερή ταχύτητα, µικρής κατανάλωσης ενέργειας. Αθόρυβο µε ανάµιξη και κατά τις
τρεις διαστάσεις.
Να συνοδεύεται από τις κατωτέρω συσκευές και εργαλεία.
1. Αναµικτήρα.

5. Κοπή σε τεµάχια.

2. Αποχυµωτή.

6. Κοπή κιµά.

3. Ζυµωτή.

7. Παραγωγή παγωτού

4. Κοπή σε φέτες.

Οτιδήποτε άλλο.

Εργαλεία. Κατασκευασµένα από το καλύτερης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι δηλαδή,
1. Κτυπητήρι

3. Ψήκτρα.

2. ∆ιπλωτήρα.
Ενδεικτικά στοιχεία.
1. Ισχύς : 1,15 KW η ελάχιστη.
2. Χωρητικότητα κάδου : 6 lt περίπου.
3. Πλήρως αθόρυβη λειτουργία.
4. Χρώµα λευκό-γκρι-ασηµί ή κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.
5. Με εύκαµπτο καλώδιο και φις σούκο.
6. Να συνοδεύεται από κιβώτιο φύλαξης.
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ΟΜΑ∆Α Β’
ΑΡΘΡΟ 1: Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα.
Η προσφερόµενη συσκευή θα είναι για επαγγελµατική χρήση, τριφασικού ρεύµατος,
ανοξείδωτης κατασκευής θα αποτελείται από τέσσερις µαντεµένιες κυκλικές ή
τετράγωνες εστίες και φούρνο. Ο φούρνος εσωτερικά θα είναι εµαγιέ και θα έχει
σχάρα στήριξης. Η κουζίνα δεν θα εφάπτεται στο δάπεδο αλλά θα στηρίζεται σε
ροδάκια. Η τοποθέτηση θα γίνει από τα συνεργεία του προµηθευτή.
Ενδεικτικά στοιχεία
1. ∆ιαστάσεις : ΠΧΒΧΥ – 800Χ700Χ850 mm περίπου.
2. Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 540Χ700Χ300 mm περίπου.
3. Κατανάλωση : από 17 KW.
4. Σύνδεση : 400V/ 50Hz.
Ο προµηθευτής να έχει λάβει γνώση του χώρου και των συνθηκών στο σηµείο
τοποθέτησης και σύνδεσης της συσκευής.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αποροφητήρας .
Αποροφητήρας µεγάλης απορροφητικότητας (700 m³/h περίπου), πλάτους περίπου 90
cm. Με 4 βαθµίδες απορρόφησης και διακριτικό φωτισµό 2 λαµπτήρων. Τα φίλτρα
θα είναι µεταλλικά και θα µπορούν εύκολα να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Ο
αποροφητήρας θα έχει χαµηλά επίπεδα θορύβου 55-60db.
Ο προµηθευτής να έχει λάβει γνώση του χώρου και των συνθηκών στο σηµείο
τοποθέτησης και σύνδεσης της συσκευής.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1)Προµήθεια ηλεκτρικών

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

συσκευών για τις ανάγκες των

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
TMHMΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ. 210-4199816

Βρεφονηπιακών σταθµών
Κ.Α.15.7135.07 χρηµατοδότηση Ι.Π.
µε ποσό 2.285,00 € πλέον ΦΠΑ 23%
2) Έξοδα για την δράση εναρµόνισης
οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής
(ΕΣΠΑ) Κ.Α. 15.7341.22 χρηµατοδότηση
ΕΣΠΑ µε ποσό 8.250,00 πλέον ΦΠΑ 23%

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑ∆Α Α’ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Α1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
A/
A

ΕΙ∆Η

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ

1

Ηλεκτρικό ψυγείο
δίπορτο NO FROST
πλάτους 0,60 εκ

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

TEM.

1

700,00

700,00 39710000-2

Ηλεκτρική σκούπα 2000
WATT

TEM.

4

90,00

360,00 39710000-2

3

Σίδερο ατµού 1400
WATT

TEM.

2

50,00

100,00 39710000-2

4

Μπλέντερ του 1,5 LT

TEM.

2

60,00

120,00 39710000-2

5

Λεµονοστίφτης
ηλεκτρικός 1 LT

TEM.

3

35,00

105,00 39710000-2

6

Πολυµίξερ µε όλα τα
εξαρτήµατα ανοξείδωτο
χωρητικότητας 5-6 LT.

TEM.

450,00

900,00 39710000-2

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΟΜΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

CPV

2.285,00 €
525,55 €
2.810,55 €
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Α2 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΕΙ∆Η

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

1

Ηλεκτρικό ψυγείο
δίπορτο NO FROST
πλάτους 0,60 εκ

TEM.

1

700,00

700,00 397100002

2

Πλυντήριο ρούχων 8
κιλών

TEM.

2

330,00

3

Πλυντήριο πιάτων
60 εκ.

TEM.

3

550,00

660,00 397100002
1.650,00 397100002

4

Ηλεκτρική σκούπα
2000 WATT

TEM.

3

90,00

270,00 397100002

5

Ραδιοκασετόφωνο
µε CD

TEM.

6

80,00

6

Σίδερο ατµού 1400
WATT

TEM.

1

50,00

480,00 397100002
50,00 397100002

7

Μιξερ χειρος µε
κάδο 500 WATT 3,5 LT
Βρατήρας 2000
WATT -2 LT

TEM.

2

80,00

160,00 397100002

TEM.

3

40,00

9

Μπλέντερ του 1,5
LT

TEM.

3

60,00

120,00 397100002
180,00 397100002

10

Ζυγαριά µπάνιου
ηλεκτρονική

TEM.

3

25,00

11

Ηλεκτρικό µάτι δύο
εστίες

TEM.

3

55,00

12

Μιξεράκι
πολυκόφτης

TEM.

4

35,00

13

Λεµονοστίφτης
ηλεκτρικός 1 LT

TEM.

4

35,00

14

Τοστιέρα τεσσάρων
θέσεων 2000 WATT

TEM.

2

55,00

15

Πολυµίξερ µε όλα
τα εξαρτήµατα
ανοξείδωτο
χωρητικότητας 5-6
LT.

TEM.

1

450,00

8

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ Α2 ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑ∆ΑΣ (Α1+Α2)

ΣΥΝΟΛΟ

CPV

Α/Α

75,00 397100002
165,00 397100002
140,00 397100002
140,00 397100002
110,00 397100002
450,00 397100002

5.350,00 €
1.230,50 €
6.580,50 €
9.391,05 €
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ΟΜΑ∆Α Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
A/A

ΕΙ∆Η

ΜΟΝ ΜΕΤΡ

1

Ηλεκτρικη
επαγγελµατική
κουζίνα πλάτους
0,80 εκ και βάθους
0,70 εκ. περίπου
Επαγγελµατικός
αποροφητήρας
µεγάλης ισχύος
διαστάσεων
0,80εκ.*0,90 εκ.
περίπου.

TEM.

1

2.600,00

2.600,00 42992006

TEM.

1

300,00

300,00 42992006

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

CPV

2.900,00 €
667,00 €
3.567,50 €

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
2.285,00 €
ΦΠΑ 23%
522,55 €
ΣΥΝΟΛΟ
2.810,55 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.01 του προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου
και τον αντίστοιχο του 2016.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α2+ Β
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

8.250,00 €
1.897,50 €
10.147,50 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7341.22 του προϋπολογισµού 2015 του ∆ήµου
και τον αντίστοιχο του 2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΓΓ. ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ

12.958,05€
Πειραιάς 19/11/2015
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
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