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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

   Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών  για τον εξοπλισμό του  
2ου Βρεφικού Σταθμού  Δ. Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές 
του ανάγκες . 

   Η δαπάνη για την προμήθεια των ηλεκτρικών ειδών  για τον εξοπλισμό του 2ου Βρεφικού 
Σταθμού  Δ. Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη προβλέπεται να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 3.329,70 
€ (τριών χιλιάδων και τριακοσίων είκοσι εννέα  ευρώ και εβδομήντα λεπτών)  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . Το καθαρό ποσό είναι στο ποσό 2.685,24€ (δύο 
χιλιάδων και εξακοσίων ογδόντα πέντε  ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) και 
συνολικό ΦΠΑ 24%  στο ποσό των 644,46 € (εξακόσια σαράντα τέσσερα  ευρώ και 
σαράντα έξι λεπτών) ,και θα βαρύνει  τον Κ.Α.Ε. 15.7133.0004  « προμήθεια επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού  » του 

επικυρωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δ. Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, στον οποίο 
Κ.Α.Ε. υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του.  

  Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, επώνυμα και να συνοδεύονται από 
ανάλογη εγγύηση λειτουργίας .Η εγγύηση δεν δίνατε να είναι μικρότερη των δύο ετών από την 
επίσημη αντιπροσωπεία τους . 

 Τα είδη θα πρέπει να είναι συσκευασμένα έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά 
τους, να αποφευχθούν οι παραμορφώσεις τους στις καιρικές μεταβολές να είναι απρόσβλητα 
στα χημικά και στις κρούσεις, και να καλύπτονται από όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
πιστοποιήσεις παραγωγής, ασφάλειας, λειτουργίας και ποιότητας .Εάν οιοδήποτε από τα είδη 
της προμήθειας παρουσιάζει βλάβες ή στερείται των συνομολογηθεισών ιδιοτήτων ή υποστεί 
ζημιά κατά τη μεταφορά ή εμφανίζει ελαττώματα, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

  Η παράδοση των ηλεκτρικών ειδών θα  πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης  στο χώρο του   2ου Βρεφικού   Σταθμού  Δ. Νίκαιας – Αγ.  Ι. Ρέντη, 
κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και της Επιτροπής 
Παραλαβής του Δήμου. 
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Ο κάθε προσφέρων προμηθευτής υποχρεούται να συμμετάσχει στο σύνολο όλης της 
προκηρυχθείσας  προμήθειας. 

 Στις τιμές της προσφοράς να μην συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.                                        

Η έρευνα αγοράς έγινε από  το διαδίκτυο. 

 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  

 Ακολουθεί  πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια των ηλεκτρικών 
ειδών . 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
CPV: 39710000-2 (ηλεκτρικές οικιακές συσκευές) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  
Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 24% 

1 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ  

ΤΜΧ 2 676,61€ 1.353,22 € 
 

2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΤΜΧ 1 507,26€ 
 

   507,26 € 
 

3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8 
ΚΙΛΩΝ  

ΤΜΧ 1 450,81€ 
 

  450,81 € 
 

4 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΤΜΧ 1 40,24€ 
 

  40,24 € 
 

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ  ΤΜΧ 1 161,21€ 
 

  161,21 € 
 

6 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ  ΤΜΧ 1 68,47€ 
 

    68,47 € 
 

7 ΜΠΛΕΝΤΕΡ (ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ) ΤΜΧ 1 104,03€     104,03 € 

                                                                                                                                    
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

           
2.685,24 € 

 
ΦΠΑ 24%     644,46 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 3.329,70 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
============================================================================= 
 

 
 
 
 



3 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ                         ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΔΙΠΟΡΤΟ  

Τύπος ψύξης : Full No Frost, Ενεργειακή τάξη :Α++, Συνολική μεικτή 
χωρητικότητα :400 Lt, Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας με ηλεκτρονικό 
θερμοστάτη , Eπίπεδο θορύβου :41db. Να διαθέτει  οθόνη ενδείξεων , 
Διαστάσεις σε cm (Y X Π Χ Β ) : 203 Χ 60 Χ 66 

2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Ενεργειακή τάξη :Α++, Χωρητικότητα σε σερβίτσια 13, Προγράμματα 6, 
Θερμοκρασίες 6, Να διαθέτει  οθόνη ενδείξεων.Eπίπεδο θορύβου: 44 
db , Να διαθέτει ασφάλεια κλειδώματος. Διαστάσεις σε cm (Y X Π Χ Β ) 
: 84,50 Χ 60 Χ 60. 

3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 
8 ΚΙΛΩΝ  

Τύπος πλυντηρίου : εμπρόσθιας φόρτωσης ,Χωρητικότητα πλύσης 8 
κιλών, Ενεργειακή τάξη :Α+++, προγράμματα  14, στροφές 1400.  Να 
διαθέτει  οθόνη ενδείξεων, Διαστάσεις σε cm (Y X Π Χ Β ) : 85 Χ 60 Χ 
60 

4 ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Δυνατότητα λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος , μνήμη τηλεφωνικού 
καταλόγου:  120 ονομάτων, εμβέλεια σήματος σε εξωτερικό χώρο 300 
m. Να διαθέτει αναγνώριση κλήσης, ανοικτή ακρόαση, ταχεία κλήση, 
επανάκληση, δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων , φωτιζόμενη οθόνη . 

5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ  Ενεργειακή τάξη :Α , Χωρητικότητα 4 λίτρα ,απόδοση καθαρισμού σε 
χαλιά Α, απόδοση καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο Α, επίπεδο θορύβου 
77 db, ισχύς 750 watt . Απορρόφηση στερεών – γυαλιού. Συλλογή 
σκόνης σε  σακούλα και  να διαθέτει ένδειξη για αλλαγή της σακούλας. 
Εξαρτήματα : ακροφύσιο για γωνίες και αρμούς και ακροφύσιο για 
ταπετσαρίες  . Σωλήνας τηλεσκοπικός μεταλλικός.  

6 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ  Τύπος σίδερου : ατμού , παραγωγή ατμού 50 – 220 gr/min ,ψεκασμό 
νερού, κάθετο ατμό ,ισχύς  2400 watt, σύστημα αυτοκαθαρισμού από 
τα άλατα ,να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση . 

7 ΜΠΛΕΝΤΕΡ 
(ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ) 

Χωρητικότητα 2 lt, κανάτα γυάλινη ,ισχύς 1200 watt, να διαθέτει 
ταχύτητες και διακεκομμένη κίνηση. 

 

 

 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                       Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                                                               ΤΜΗΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 
                   ΠΑΝΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΖΗΣ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
                                                 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

        
                ΘΕΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 


