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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                           Προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης                    
                                                                                               μέτρησης για τους Παιδικούς και Βρεφονη- 

                                                                                    πιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου  
 Προϋπολογισμός: 806€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%

Κ.Μ.: Π98/2020
      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για 
τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με:

 Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει.

 Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-

2014)

 Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143 Α΄/28-06-2014) 

 Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του 6ου Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011)

 Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)

 Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010)

 Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)
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 Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)

 Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις».

 Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)

 Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

«Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 

Β΄/16-11-2016)

 Την με αριθμ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(αρ. 161/5797/25-11-2016)

 Την με αριθμ. 24 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(αρ. 01/2133/15-04-2020)

 Το με αριθμ. πρωτ. 37485 /4-6-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής

 Την με αριθμ. πρωτ.  37828 / 5-6-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τετρακόσια ευρώ (806,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τον κωδικό αριθμό εξόδου (Κ.Α.Ε.) 15.6631.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 

έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή 

Μονάδας (€)
Συνολική 

Ενδεικτική Τιμή (€)

Ψηφιακά θερμόμετρα ανέπαφης 
μέτρησης τεμάχιο 13 50,00€ 650,00 €

    Φ.Π.Α. 24% 156,00€
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   Γενικό Σύνολο 806,00€

CPV: 38412000-6 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης 
μέτρησης  για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου. Αναλυτικότερα, οι 

τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται ως κάτωθι:

 Οθόνη  LCD, μέτρηση θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου

 Ένδειξη μνήμης

 Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

 Συναγερμό για υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία σώματος

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου για την παρούσα προμήθεια θα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της 

προσφοράς του κάθε υποψήφιου οικονομικού φορέα θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 

αντίστοιχη σύμβαση, ήτοι ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της Απόφασης ανάθεσης στον 
ανάδοχο. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται η αποδοχή και η γνώση όλων των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας τεχνικής έκθεσης.

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι το 

διαθέσιμο από τον Δήμο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος Ιλίου κατά 

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ήτοι ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της Απόφασης ανάθεσης 
στον ανάδοχο.
Το κόστος της μεταφοράς και παράδοσης  των  προς προμήθεια ειδών,   θα βαρύνουν τον ανάδοχο και

 θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου, μετά από επικοινωνία 

μεταξύ του αναδόχου και της αρμόδιας υπηρεσίας.

                  Ίλιον, 10/06/2020
     Ο Συντάξασα Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Προσχολικής Αγωγής
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      Γεωργία Αντωνιάδη          Κρητικού Ακίνδυνη
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