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ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ 

 

 
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:  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 

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.ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ  

 

Βάρος 3 kg-Ισχύς 100 Watt (RMS)-Εγγύηση 2 Έτη-Συνδέσεις USB,Bluetooth,RCA-Ηχεία 50W x 2-

Δέκτης Ραδιοφώνου FM (RDS)-Μορφές αναπαραγωγής MP3, WMA, FLAC-Κεντρική Μονάδα 

(ΠxΥxΒ) 229x130x236 mm-Κεντρικό ηχείο 20 x 30.6 x 20-Μορφή δίσκων Audio CD / CD-R / CD-

RW,MP3 / WMA CD 

2. ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

Πολύ δυνατό μοτέρ 800W-Γυάλινη κανάτα υψηλής αντοχής 1,5L-2 Ταχύτητες λειτουργίας-4 

ανοξείδωτες λεπίδες- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι-Πάνελ με σχεδιασμό που πλένεται εύκολα-

Αντιολισθητική βάση-Ασφαλές κλείδωμα-2 χρόνια εγγύηση επίσημης αντιπροσωπείας 

 

3 ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ 

750 Watt-Πανίσχυρη ράβδος μπλέντερ-Εξαιρετικός χειρισμός μέσω μαλακής λαβής, μεγάλα κουμπιά 

και εργονομικού σχεδιασμού-Αθόρυβο χωρίς κραδασμούς μοτέρ-Επιλογέας ταχύτητας με 12 ρυθμίσεις 

ταχύτητας-Πλήκτρο Turbo για μέγιστη απόδοση-Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος αναμεικτήρας-

Καινοτόμος τετραπλή λεπίδα για τέλεια αποτελέσματα-Εύκολα αποσπώμενος αναμεικτήρας με 

μηχανισμό εύκολης εκτίναξης-Ο αναμεικτήρας και τα εξαρτήματα (εκτός από τους μηχανισμούς 

κίνησης) πλένονται στο πλυντήριο πιάτων-Διαφανές μπολ ανάμειξης με δοσομετρική κλίμακα-

Ευέλικτο σπειροειδές καλώδιο 

 

 

 

 



 

  

4. ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ 

Ενεργειακή Απόδοση: Ενεργειακή κλάση Α 

Πλενόμενο φίλτρο υψηλής υγιεινής και επίτευξη κλάσης Β στην επανεκπομπή σκόνης πίσω στην 

ατμόσφαιρα, Ανταλλακτικά φίλτρα σακούλες: TYP G ALL, Πέλμα για όλες τις επιφάνειες, Eξάρτημα 

2 σε 1:ακροφύσιο ταπετσαρίας/κοιλότητας, Τηλεσκοπικός σωλήνας,Ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας 

φίλτρου: 4 l, Ακτίνα δράσης: 9 m, Επίπεδα θορύβου: 79 DB(A),Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου, Μεγάλος 

και εύκολος στη χρήση διακόπτης on/off - μπορεί να λειτουργήσει και με τη χρήση του ποδιού, 

Ένδειξη αλλαγής σακούλας,3 ροδάκια, Βάρος: 4.7 kg (χωρίς εξαρτήματα) 

Τιμές απόδοσης στην ετικέτα ενέργειας: Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A, Ετήσια κατανάλωση 

ενέργειας: 28 kwh, Επανεκπομπή σκόνης: B, Απόδοση καθαρισμού σε χαλί: E, Απόδοση καθαρισμού 

σε σκληρό δάπεδο: D, Επίπεδα θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος): 79 DB(A)- Εγγύηση 

Προμηθευτή: 2 χρόνια 

 

5.ΗΛ.ΣΤΥΦΤΗΣ-  

Mε 2 φίλτρα πολτού-Κανάτα χωρητικότητας: 1L-Προστατευτικό καπάκι-Αυτόματη λειτουργία On/Off: 

αντιλαμβάνεται την πίεση των φρούτων-Περιστροφή του κώνου και από τις δύο πλευρές-Τα 

αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων-Το καλώδιο αποθηκεύεται πάνω στην 

συσκευή-Iσχύς: 25W-Εγγύηση Προμηθευτή: 2 χρόνια 

 

 

6. Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών 

Χωρητικότητα κάδου: 6 kg-Ενεργειακή Κλάση: A+++ 
Κλάση πλύσης: Α-Στροφές: 1200/λεπτό-Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
Οθόνη LED-Ελληνικό πάνελ χειρισμού 
Θερμοκρασία από κρύο έως και 90 βαθμούς 
Επιλογή στροφών από 400 έως 1200 
Καθυστέρηση έναρξης από 30 λεπτά έως 24 ώρες 
Αντιβακτηριδιακό λάστιχο στον κάδο και στο συρτάρι απορρυπαντικών 
Φίλτρο αντλίας εύκολο στον καθαρισμό 
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 174 kWh 
Σύστημα ελέγχου κατανάλωσης νερού 
Κατανάλωση νερού: 9.400 λίτρα 
Επίπεδο θορύβου πλύσης/στυψίματος: 62dΒ/78dB 
Προγράμματα: 14-Γρήγορο πλύσιμο 15 λεπτών-Χρώμα: Λευκό 
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 85 x 59,5 x 40 cm 
Βάρος: 62 kg-220-240 V / 50 Hz 
 

7. ΠΟΛΥΚΟΠΤΗΣ 

Ισχυρό μοτέρ 700Watt, το πιο δυνατό της κατηγορίας-Μοτέρ με ειδική τεχνολογία χαμηλού θορύβου-

Μεγάλο μπολ 600ml για ανάμειξη πολλών υλικών-Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι-Τριπλά ανοξείδωτα 

μαχαίρια για γρήγορα αποτελέσματα-Μπολ με διαβάθμιση για ευκολία στη χρήση-2 ταχύτητες-

Αντιολισθητική βάση για σταθερότητα-2 χρόνια εγγύηση επίσημης αντιπροσωπεία 

 

8. RADIO CD 

Ψηφιακός δέκτης (PLL) 2 band με αυτόματη σάρωση και αποθήκευση σταθμών (20 FM+10 MW)-

Συμβατό CD / CD-R / CD-RW-Θύρα USB flash επιτρέποντας αναπαραγωγή MP3-Tηλεσκοπική 

κεραία-AUX IN υποδοχή-Εμπεριέχεται καλώδιο παροχής ρεύματος AC: 230V ~ 50Hz-Υποδοχή για 

μπαταρίες 6*C 1.5V (δεν περιλαμβάνονται)-Διαστάσεις 26cm*17cm*13cm 

   

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                           ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

   Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 
 
 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             Βουρεξάκης Γεώργιος 


