
 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ιωάννινα: 28/9/2018 
                    Αρ. πρωτ.:7088 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  3.600,00€ με Φ.Π.Α. 
- Κ.Α. 10-7133.006 με 3.600,00€  

 
                                                                ΕΤΟΣ:    2018 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
  

ΑΔΑ: Ρ6ΡΗΟΚΠΕ-Υ3Θ



 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια αλλαξιέρας και ντουλάπας - ιματιοθήκης για τον 10ο 

Παιδικό Σταθμό Περάματος  του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

          Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

την παράδοση των προϊόντων. 

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας  ανέρχεται σε 3.600,00 ΕΥΡΩ , συμπεριλαμβανόμενου του 

ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με 

στοιχεία: 

1. Κ.Α. : 10-7133.006, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.600,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

          Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2018 
.  
        Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00€  με  Φ.Π.Α. και η σχετική  πίστωση 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 με  Κ.Α. : 10-7133.006. 
 
 

Ιωάννινα 28/9/2018 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας 

& Προσχολικής Αγωγής  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
  
                                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Όλα  τα  προϊόντα, πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας.  

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ Από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξυάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου. Να περιλαμβάνει στη μια πλευρά ράφια για τα ατομικά 
αντικείμενα των βρεφών. Στην άλλη πλευρά να έχει σκάλα με 4 σκαλοπάτια, η 
οποία όταν δεν θα χρησιμοποιείται να αποθηκεύεται εύκολα κάτω από την 
αλλαξιέρα. Στο πάνω μέρος να έχει στρωματάκι επενδυμένο με αδιάβροχο 
ύφασμα ή δερματίνη .Όλα τα άκρα της να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για 
τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, 
μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Διαστάσεις αλλαξιέρας: 100Χ70Χ102εκ. ύψος με κλειστή την σκάλα. 
Διαστάσεις από το στρωματάκι:  92Χ66,5εκ. 2 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Χρωματιστή. Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών.  Διαστάσεις 90Χ50Χ179 εκ. 2 

 
 
 

Ιωάννινα 28/9/2018 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
 
 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας 

& Προσχολικής Αγωγής  
 
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
 

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ /  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ Από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξυάς, 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Να περιλαμβάνει στη μια πλευρά 
ράφια για τα ατομικά αντικείμενα των 
βρεφών. Στην άλλη πλευρά να έχει σκάλα με 
4 σκαλοπάτια, η οποία όταν δεν θα 
χρησιμοποιείται να αποθηκεύεται εύκολα 
κάτω από την αλλαξιέρα. Στο πάνω μέρος να 
έχει στρωματάκι επενδυμένο με αδιάβροχο 
ύφασμα ή δερματίνη .Όλα τα άκρα της να 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 
χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Διαστάσεις αλλαξιέρας: 100Χ70Χ102εκ. ύψος 
με κλειστή την σκάλα. 
Διαστάσεις από το στρωματάκι:  92Χ66,5εκ. 2 806,00€ 1.612,00€ 386,88€ 

    
1.998,88€ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 

Χρωματιστή. Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών.  
Διαστάσεις 90Χ50Χ179 εκ. 2 645,00€ 1.290,00€ 309,60€ 1.599,60€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.598,48€ 

 
 

Ιωάννινα 28/9/2018 
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας 

& Προσχολικής Αγωγής  
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
  

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 
 

IV. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια αλλαξιέρας και ντουλάπας - ιματιοθήκης για τον 10ο 

Παιδικό Σταθμό Περάματος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας  ανέρχεται στο 
ποσό των 3.600,00€. 
Αναλυτικά: 

1. Κ.Α. : 10-7133.006, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.600,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 
2018. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
   Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης  και την εκτέλεση της προμήθειας  ισχύουν: 
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016 
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 : 
 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 
Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων , των 
Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της παρούσας μελέτης . 
Β) Η προσφερόμενη τιμή  
 Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών. Η κατακύρωση 
θα γίνει στον προμηθευτή που θα καταθέσει την συνολικά οικονομικότερη προσφορά. 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες 
της δομής . 
Τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζεται η δομή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.», 10ος Παιδικός Σταθμός 
Περάματος. 
ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
ΑΡΘΡΟ 6  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και 
ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 

ΑΔΑ: Ρ6ΡΗΟΚΠΕ-Υ3Θ



 

 

 

 

 

 

 

κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα 
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της 
εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή των ειδών.  
 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και 
των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με 
αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση 
που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα από τη διαπίστωση της 
παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  των νέων κατάλληλων , θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω 
υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε 
ζημιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω 
δε, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος, με την προμήθεια 
ακατάλληλων προϊόντων , κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες . Ο προμηθευτής 
υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, σύμφωνα με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
  Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 8  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος  υπόκειται σε  όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.   
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και 
κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 
Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

    Ιωάννινα 28/9/2018     
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Παιδικής Προστασίας 

& Προσχολικής Αγωγής  
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΝΟΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                 
                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ 

 
V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ /  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ Από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξυάς, 
λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Να περιλαμβάνει στη μια πλευρά 
ράφια για τα ατομικά αντικείμενα των 
βρεφών. Στην άλλη πλευρά να έχει σκάλα με 
4 σκαλοπάτια, η οποία όταν δεν θα 
χρησιμοποιείται να αποθηκεύεται εύκολα 
κάτω από την αλλαξιέρα. Στο πάνω μέρος να 
έχει στρωματάκι επενδυμένο με αδιάβροχο 
ύφασμα ή δερματίνη .Όλα τα άκρα της να 
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 
βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 
χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Διαστάσεις αλλαξιέρας: 100Χ70Χ102εκ. ύψος 
με κλειστή την σκάλα. 
Διαστάσεις από το στρωματάκι:  92Χ66,5εκ. 

   
      

ΝΤΟΥΛΑΠΑ - 
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 

Χρωματιστή. Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών.  
Διαστάσεις 90Χ50Χ179 εκ. 

   
  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ   …./…./2018 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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