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ΘΕΜΑ:Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: «’Έπιπλα για ΚΕΠΑ»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας: «’Έπιπλα για ΚΕΠΑ»
6) Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα
υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :
1)Βρεφικό κρεβάτι με στρώμα

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο
φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα
περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη
μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο
ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν).
Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και
ακίνδυνα για τα βρέφη. Διαστάσεις:136Χ68Χ88 εκ.
Περιλαμβάνεται στρώμα για βρεφικό κρεβάτι με κοκοφοίνικα. Ημίσκληρο τελάρο ορθοπεδικό, πυκνότητα
ελατηρίων 116 ελ./τ.μ. Διάμετρος σύρματος ελατηρίων: 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: κοκκοφοίνικας,
100% ελληνικό βαμβάκι αφράτο. Ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση Ο eko-tex. Διπλή
στρώση αφρώδους υλικούς, ακρυλικά βάτα. Περιλαμβάνονται 2 εξαεριστήρες και αδιάβροχη επένδυση
στη μία του πλευρά. Διαστάσεις: ανάλογες του κρεβατιού.

2)Παρκοκρέβατο πτυσσόμενο

Παρκοκρέβατο πτυσσόμενο διαστάσεων 126χ65,5χ78εκ. με χειρολαβές. Περικλείεται από τις δύο
πλευρές με δίχτυ και οι άλλες δύο πλευρές με υφασμα. Περιλαμβάνεται στρωματάκι διαστάσεων
120χ60χ2εκ.

3)Αλλαξιέρα χρωματιστή με στρωματάκι
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.
Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το
περιβάλλον. Περιλαμβάνει πέντε μεγάλα συρτάρια με λαβές, το μοντάρισμα των οποίων γίνεται με
οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή.
Το επάνω μέρος είναι πτυσσόμενο και ανοίγει, διπλασιάζοντας το χώρο για την αλλαγή των βρεφών.
Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.
Φέρει υποχρεωτικά στρωματάκι επενδυμένο με αδιάβροχο ύφασμα ή δερματίνη κατάλληλο για βρέφη.
Διαστάσεις: 82 x 40 x 100 εκατοστά.

4)Καρεκλάκι φαγητού βρεφών χρωματιστό

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο
φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστά το κάθισμα, η πλάτη και ο δίσκος του. Το κάθισμα
είναι ανατομικό και αποτελείται από πέντε κοίλες, μορσαριστές πήχεις Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και
αποτελείται από δύο πήχεις. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Το
καρεκλάκι φέρει δίσκο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με όλα τα άκρα
του στρογγυλεμένα και ακίνδυνα. Επίσης φέρει ζώνη ασφαλείας. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά
τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα
βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις εξωτερικές: 37Χ45Χ60 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 32Χ27 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.

5)Ριλάξ

Κατάλληλο για βρέφη. Το κάλυμμα να βγαίνει και να πλένεται στους 30 βαθμούς.
Διαστάσεις: 51,5 x 65 x 67 εκατοστά.
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