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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Εξοπλισμού Νηπιαγωγείου 
στη θέση  "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιία"» 

  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη προμήθειας αφορά στον πλήρη εξοπλισμό του νηπιαγωγείου, που πρόκειται να 

ανεγερθεί στην θέση παλαιά στρατιωτικά αρτοποιία στην οδό Ελένης Ζωγράφου στο κέντρο της πόλης 

των Ιωαννίνων, έτσι ώστε αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό και άμεσα μετά την ολοκλήρωση του να 

μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καμμιά καθυστέρηση προς όφελος της τοπικής κοινότητας.  

Μετά από μελέτη  των «παραδοσιακών» απαιτήσεων αλλά και την έρευνα γύρω από τις 

σύγχρονες τάσεις σε ότι αφορά στον εξοπλισμό μονάδων εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας, 

λαμβάνοντας υπόψιν ταυτόχρονα τα χρώματα, τις υφές, την ευελιξία, την διαρκή εξέλιξη των αναγκών, 

τον σύγχρονο σχεδιασμό, την αντοχή των υλικών αλλά και το πεδίο φαντασίας μέσα στο οποίο πρέπει να 

αναπτυχθούν πνευματικά και σωματικά τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας οδηγηθήκαμε στην λύση, που 

ακολουθεί: 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε δυο μέρη: Α’ & Β’.  

Το Α’ Μέρος αποτελείται από τέσσερις κύριες ομάδες αντικειμένων: 

Α1) ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Στην ομάδα αυτή ενσωματώσαμε όλα τα κύρια έπιπλα διαμόρφωσης των «γωνιών» των 

αιθουσών διδασκαλίας, έπιπλα γενικής χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, έπιπλα υποδοχής και 

όλα τα απαιτούμενα τραπεζοκαθίσματα της τραπεζαρίας, αφού πρόκειται για ολοήμερο σχολείο.  

Α2) ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από έπιπλα εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες , 

καρέκλες), λινοθήκη, συρταριέρα, καρέκλες επισκεπτών καθώς και όλα τα απαραίτητα αντικείμενα 



 

 

3 

 

εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών, όπως αξεσουάρ μπάνιου, κάδοι απορριμμάτων, πιγκάλ , κάδοι 

ανακύκλωσης αυλής κ.λ.π. 

 

Α3) ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗΗ ομάδα περιλαμβάνει όλες τις μαλακές υφές που απαιτούνται για την άνεση, το 

παιχνίδι, τον ύπνο στην αίθουσα ανάπαυσης, την χαλάρωση , την σκίαση αλλά και την αίσθηση ενός 

περιβάλλοντος, που προσομοιάζει στην ζεστή αγκαλιά της «φωλιάς», του σπιτιού.   

Α4) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Στην ομάδα αυτή εμπεριέχονται είδη εξοπλισμού σχολικής αυλής, αντικείμενα και έπιπλα 

εξωτερικής χρήσης για υπαίθριο παιχνίδι & δραστηριότητες καθώς και  διάφορα απαραίτητα παιχνίδια  

εσωτερικής χρήσης. 

Το Β’ Μέρος της μελέτης αφορά στην προμήθεια, στην ενσωμάτωση και στην δοκιμή σε πλήρη 

λειτουργία του Εξοπλισμού Πολυμέσων & Ηλεκτρ. συσκευών  του  Νηπιαγωγείου και χωρίζεται σε 4 επι 

μέρους ομάδες. 

Β1. Εξοπλισμός ενισχυμένου ήχου 

Β2. Εξοπλισμός Διαδραστικού  Πίνακα 

Β3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Εκτυπωτές – Scanners – Φωτογραφικές μηχανές 

Β4. Ηλεκτρικές συσκευές για τον εξοπλισμό της κουζίνας του νηπιαγωγείου 

Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω, έγινε προσπάθεια να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για 

τον πλήρη εξοπλισμό του νηπιαγωγείου εξυπηρετώντας έτσι την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του 

σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις.  



 

 

4 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 
 
ΤΜΗΜΑ Α:  ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Α/Α ΑΡ. Τιμ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

1 Α.1 Ψηλή παιδική βιβλιοθήκη τροχήλατη διπλής όψεως τεμ 2 480,00 960,00 

2 Α.2 Χαμηλή παιδική βιβλιοθήκη τροχήλατη διπλής όψεως  τεμ 2 357,00 714,00 

3 Α.3 Έξτρα ζεύγος βιβλιοστατών τεμ 10 42,00 420,00 

4 Α.4 
Παιδικό τροχήλατο καρότσι αποθήκευσης βιβλίων & μουσ. 
Οργάνων 

τεμ 2 500,00 1.000,00 

5 Α.5 Παιδικό τρόλεϋ εξυπηρέτησης εικαστικών διπλής όψης τεμ 2 767,00 1.534,00 

6 Α.6 Ραφιέρα στεγνώματος εικαστικών εργασιών τεμ 2 614,00 1.228,00 

7 Α.7 Έπιπλο εκθετήριο και ταμπλό τεμ 2 1.073,00 2.146,00 

8 Α.8 Ραφιέρα προσαρμογής πολλαπλών δοχείων τεμ 2 792,00 1.584,00 

9 Α.9 Χαμηλό έπιπλο ραφιέρα με πλάτη και σταθερά ράφια  τεμ 3 555,00 1.665,00 

10 Α.10 Ψηλό έπιπλο ραφιέρα με πλάτη και σταθερά ράφια  τεμ 4 668,00 2.672,00 

11 Α.11 Χαμηλή ανοιχτή ραφιέρα 2 όψεων - μικρή τεμ 3 421,00 1.263,00 

12 Α.12 Χαμηλή  ανοιχτή ραφιέρα 2 όψεων -μεγάλη τεμ 7 525,00 3.675,00 

13 Α.13 Ψηλή ανοιχτή ραφιέρα 2 όψεων - μικρή  τεμ 2 544,00 1.088,00 

14 Α.14 Ψηλή ανοιχτή ραφιέρα 2 όψεων - μεγάλη τεμ 1 604,00 604,00 
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15 Α.15 Στέγαστρο - τέντα τεμ 2 248,00 496,00 

16 Α.16 Έπιπλο γκαρνταρόπας - υποδοχής νηπείων 6 θέσεων τεμ 3 525,00 1.575,00 

17 Α.17 Έπιπλο γκαρνταρόπας - υποδοχής νηπείων 8 θέσεων τεμ 4 604,00 2.416,00 

18 Α.18 Γωνιακός πάγκος σε σχήμα τεταρτυκυκλίου τεμ 4 147,00 588,00 

19 Α.19 Χαμηλή γωνιακή ραφιέρα σε σχήμα τεραρτοκυκλίου τεμ 6 203,00 1.218,00 

20 Α.20 Μεσαία γωνιακή ραφιέρα σε σχήμα τεραρτοκυκλίου τεμ 14 257,00 3.598,00 

21 Α.21 Ψηλή γωνιακή ραφιέρα σε σχήμα τεραρτοκυκλίου τεμ 6 336,00 2.016,00 

22 Α.22 Καμπύλη ραφιέρα χαμηλή, έσω ή έξω καμπυλότητας με πλάτη τεμ 4 312,00 1.248,00 

23 Α.23 Καμπύλη ραφιέρα μεσαία, έσω ή έξω καμπυλότητας με πλάτη τεμ 6 416,00 2.496,00 

24 Α.24 Καμπύλη ραφιέρα ψηλή, έσω ή έξω καμπυλότητας με πλάτη τεμ 5 504,00 2.520,00 

25 Α.25 Παιδική καρέκλα αίθουσα διδασκαλίας τεμ 95 113,00 10.735,00 

26 Α.26 Καρέκλα νηπειαγωγού τεμ 6 157,00 942,00 

27 Α.27 
Παιδικό τραπέζι μεγάλο με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα 
ημικυκλικού τομέα 

τεμ 8 431,00 3.448,00 

28 Α.28 
Παιδικό τραπέζι μικρό με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα 
ημικυκλικού τομέα 

τεμ 4 302,00 1.208,00 

29 Α.29 
Παιδικό τραπέζι μεγάλο με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα κυκλικού 
τομέα 

τεμ 3 376,00 1.128,00 

30 Α.30 
Παιδικό τραπέζι μεσαίο με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα κυκλικού 
τομέα 

τεμ 3 297,00 891,00 

31 Α.31 
Παιδικό τραπέζι μικρό με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα κυκλικού 
τομέα 

τεμ 3 272,00 816,00 

32 Α.32 Χαμηλός στύλος συνδεσμολογίας Α   τεμ 20 30,00 600,00 

33 Α.33 Χαμηλός στύλος συνδεσμολογίας Β τεμ 58 34,00 1.972,00 
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34 Α.34 Ψηλός Στύλος συνδεσμολογίας Γ τεμ 24 37,00 888,00 

35 Α.35 Ψηλός Στύλος συνδεσμολογίας Δ τεμ 8 44,00 352,00 

36 Α.36 Τάπα - γέμισμα (FILLER) τεμ 65 7,00 455,00 

37 Α.37 Στρογγυλή τάπα - γέμισμα (FILLER) τεμ 6 25,00 150,00 

38 Α.38 Ρηχό καλάθι αποθήκευσης RATTAN τεμ 40 9,00 360,00 

39 Α.39 Βαθύ καλάθι αποθήκευσης RATTAN τεμ 60 13,00 780,00 

40 Α.40 Γωνιακό καλάθι αποθήκευσης RATTAN τεμ 35 26,00 910,00 

41 Α.41 Ρηχό διάφανο πλαστικό δοχείο αποθήκευσης  τεμ 24 9,00 216,00 

42 Α.42 Βαθύ διάφανο πλαστικό δοχείο αποθήκευσης  τεμ 50 13,00 650,00 

43 Α.43 Μεσαίου μεγέθους καλάθι μεταφοράς & αποθήκευσης  τεμ 40 33,00 1.320,00 

44 Α.44 Μεγάλου μεγέθους καλάθι μεταφοράς & αποθήκευσης  τεμ 40 41,00 1.640,00 

45 Α.45 Γωνιακό καλάθι μεταφοράς & αποθήκευσης  τεμ 35 46,00 1.610,00 

46 Α.46 Πάνελ βιβλιοθήκης μιας όψης τεμ 2 421,00 842,00 

47 Α.47 Μεγάλο πάνελ εκθετήριο - πίνακας παρουσιάσεων, δύο όψεων τεμ 7 164,00 1.148,00 

48 Α.48 Μικρό πάνελ εκθετήριο - πίνακας παρουσιάσεων, δύο όψεων τεμ 3 126,00 378,00 

49 Α.49 Διάφανο κάλυμμα τ.μ. 10 64,00 640,00 

50 Α.50 Κάλυμμα καθρέπτη ασφαλείας τ.μ. 3 149,00 447,00 

51 Α.51 Κάλυμμα επιφάνειας μαυροπίνακα τεμ 6 101,00 606,00 

52 Α.52 Σετ ξύλινο "οικοδομικό υλικό" τεμ 2 1.445,00 2.890,00 

53 Α.53 Σετ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» από ξύλο ACCOYA για υπαίθρια χρήση τεμ 1 4.358,00 4.358,00 

54 Α.54 
Σετ επέκτασης «ΡΑΜΠΕΣ» από ξύλο ACCOYA για υπαίθρια χρήση, 
4τεμ. τεμ 1 

351,00 351,00 
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55 Α.55 
Σετ «ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΣΟΝΙΑ» από ξύλο 
ACCOYA για υπαίθρια χρήση τεμ 3 

921,00 2.763,00 

56 Α.56 
Σετ «ΤΡΑΠΕΖΙ  & 2 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ» από ξύλο ACCOYA για 
υπαίθρια χρήση τεμ 3 

1.662,00 4.986,00 

57 Α.57 Σετ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ»  τεμ 1 1.751,00 1.751,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 90.955,00 

ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.         21.829,20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΜΕ Φ.Π.Α) 112.784,20 

  

ΤΜΗΜΑ Β. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

Α/Α ΑΡ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

1 Β.1 Παιχνιδόσπιτο – καβαλέτο ζωγραφικής τεμ 2 533,00 1.066,00 

2 Β.2 Παιδική βιβλιοθήκη με συρτάρια τεμ 2 611,00 1.222,00 

3 Β.3 Χαμηλή συρταριέρα τεμ 1 624,00 624,00 

4 Β.4 Έπιπλο Ντουλάπα – Λινοθήκη με συρτάρια τεμ 1 1.555,00 1.555,00 

5 Β.5 Έπιπλο γραφείου ΔΡΥΣ/ΔΕΡΜΑ τεμ 2 905,00 1.810,00 

6 Β.6 Έπιπλο βιβλιοθήκη γραφείου ΔΡΥΣ τεμ 3 593,00 1.779,00 

7 Β.7 Καρέκλα γραφείου με μπράτσα τεμ 2 304,00 608,00 

8 Β.8 Καρέκλα επισκέπτη γραφείου  τεμ 2 122,00 244,00 

9 Β.9 Κάδος απορριμμάτων 9lt. με DUMPER για μπάνιο  τεμ 5 60,00 300,00 

10 Β.10 Κάδος απορριμμάτων 12lt. με DUMPER για μπάνιο  τεμ 4 79,00 316,00 

11 Β.11 Κάδος απορριμμάτων 33lt. με DUMPER  τεμ 5 169,00 845,00 
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12 Β.12 Επιδαπέδια χαρτοθήκη μπάνιου  τεμ 7 21,00 147,00 

13 Β.13 Πιγκάλ μπάνιου  τεμ 7 47,00 329,00 

14 Β.14 Κάδος ανακύκλωσης απορριμμάτων ξύλινος εξωτ. χώρου  τεμ 5 187,00 935,00 

15 
Β.15 

Προστατευτικό σύστημα δαχτύλων για πόρτες τύπου FINGERSTOP 
110° ύψους 180εκ.  

τεμ 10 
24,00 240,00 

16 Β.16 Συστήμα μεταλλικών ραφιών αποθήκευσης φορτίων τ.μ. 16 75,00 1.200,00 

17 Β.17 Σετ σκευών γεύματος μπαμπού τεμ 25,00 15,00 375,00 

ΣΥΝΟΛΟ  (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 13.595,00 

ΤΜΗΜΑ Β Φ.Π.Α.         3.262,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (ΜΕ Φ.Π.Α)       16.857,80 

  

ΤΜΗΜΑ Γ. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΑΡ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα   Μερική (€) 

1 Γ.1 Ινδιάνικη σκηνή τύπος  τεμ 2,00 113,00 226,00 

2 Γ.2 Σπίτι - καλύβα ανάπαυσης  τεμ 15,00 137,00 2.055,00 

3 Γ.3 Στρώμα ανάπαυσης  τεμ 45,00 50,00 2.250,00 

4 Γ.4 Μαξιλάρα δαπέδου τεμ 10,00 57,00 570,00 

5 Γ.5 Μικρό χαλί δαπέδου τεμ 4,00 54,00 216,00 

6 Γ.6 Μεγάλο χαλί  δαπέδου τεμ 4,00 54,00 216,00 

7 Γ.7 Μικρού μεγέθους μαξιλάρι  τεμ 6,00 12,00 72,00 

8 Γ.8 Μεγάλου μεγέθους μαξιλάρι  τεμ 6,00 29,00 174,00 

9 Γ.9 Μεσαίου μεγέθους μαξιλάρι  τεμ 6,00 25,00 150,00 
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10 Γ.10 Ορθογώνιου μεγέθους μαξιλάρι  τεμ 6,00 14,00 84,00 

11 Γ.11 Χαλί εισόδου κοκοφοίνικα με λογότυπο τ.μ. 1,00 232,00 232,00 

12 Γ.12 Κουρτίνες  από 100% ίνες φυσικών υλικών, με επένδυση BLACKOUT τ.μ. 20,00 112,00 2.240,00 

13 Γ.13 Κουρτίνες από 100% ίνες φυσικών υλικών τ.μ. 10,00 110,00 1.100,00 

14 Γ.14 Σετ συρματόσχοινο με 2 εξαρτήματα για ανάρτηση κουρτίνας τεμ 20,00 14,00 280,00 

15 Γ.15 Γωνιακό εξάρτημα στήριξης συρματόσχοινου τεμ 15,00 5,00 75,00 

16 Γ.16 Σετ Γάντζων με κλιπ ανάρτησης κουρτίνας τεμ 10,00 6,00 60,00 

17 Γ.17 Σετ οδηγού ανάρτησης κουρτινων με εξάρτημα τοίχου τεμ 15,00 54,00 810,00 

18 Γ.18 Σύνθεση 4 τεμαχίων μαλακού καναπέ & πουφ  τεμ 2 113,00 226,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 11.036,00 

ΤΜΗΜΑ Γ Φ.Π.Α.         2.648,64 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ (ΜΕ Φ.Π.Α)       13.684,64 

  

ΤΜΗΜΑ Δ.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α/Α Αρ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

1 Δ.1 Ξύλινο κουκλοθέατρο τεμ 2 775,00 1.550,00 

2 Δ.2 Ξύλινο κλασσικό κουκλόσπιτο τεμ 2 93,00 186,00 

3 Δ.3 Ξύλινο ισόγειο για το κλασσικό κουκλόσπιτο τεμ 2 53,00 106,00 

4 Δ.4 Ξύλινο οικολογικό κουκλόσπιτο με επίπλωση τεμ 2 137,00 274,00 

5 Δ.5 Ξύλινο πλήρες σετ επίπλωσης για το κλασσικό κουκλόσπιτο τεμ 4 91,00 364,00 

6 Δ.6 Ξύλινο σετ κούκλων για κουκλόσπιτα τεμ 4 72,00 288,00 

7 Δ.7 Βάση για γαντόκουκλες τεμ 2 10,00 20,00 
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8 Δ.8 Γαντόκοκουκλες  "συναισθήματα" τεμ 2 37,00 74,00 

9 Δ.9 Σετ γαντόκουκλες "επαγγέλματα" τεμ 2 37,00 74,00 

10 Δ.10 Γαντόκουκλες "κλασσικά παραμύθια" τεμ 2 51,00 102,00 

11 Δ.11 Γαντόκουκλες "μαθαίνοντας να ζούμε με τους άλλους" τεμ 2 60,00 120,00 

12 Δ.12 Πίνακας διδασκαλίας & επικοινωνίας γίγας “φύση & περιβάλλον” τεμ 2 38,00 76,00 

13 Δ.13 Σετ φιγούρες «αντικείμενα του σπιτιού» τεμ 2 24,00 48,00 

14 Δ.14 Σετ φιγούρες «ζώα της φάρμας» τεμ 2 16,00 32,00 

15 Δ.15 Σετ φιγούρες «καιρικά φαινόμενα» τεμ 2 16,00 32,00 

16 Δ.16 Σετ φιγούρες «κτίρια της πόλης» τεμ 2 13,00 26,00 

17 Δ.17 Σετ φιγούρες «λαχανικά» τεμ 2 16,00 32,00 

18 Δ.18 Σετ φιγούρες «μέσα μεταφοράς» τεμ 2 16,00 32,00 

19 Δ.19 Σετ φιγούρες «μέσα μεταφοράς στον αέρα» τεμ 2 16,00 32,00 

20 Δ.20 Σετ φιγούρες «μέσα μεταφοράς στη θάλασσα» τεμ 2 16,00 32,00 

21 Δ.21 Σετ φιγούρες «ζώα του βυθού» τεμ 2 16,00 32,00 

22 Δ.22 Σετ φιγούρες «ζώα της θάλασσας» τεμ 2 16,00 32,00 

23 Δ.23 Μοντέλο ανθρώπινου κορμού τεμ 2 89,00 178,00 

24 Δ.24 Φιγούρες «τα δέντρα των εποχών» τεμ 2 19,00 38,00 

25 Δ.25 Ηλεκτρονικό όργανο «ηλιακό σύστημα» τεμ 2 45,00 90,00 

26 Δ.26 Σετ σήματα κυκλοφορίας τεμ 2 13,00 26,00 

27 Δ.27 Ξύλινη ζυγαριά  τεμ 2 21,00 42,00 

ΣΥΝΟΛΟ  (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 3.938,00 

ΤΜΗΜΑ Δ Φ.Π.Α. 945,12 



 

 

11 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ (ΜΕ Φ.Π.Α)       4.883,12 

  

ΤΜΗΜΑ Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ 

Α/Α Αρ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

1 Ε1 Ηχείο ψευδοροφής τεμ 8 160,00 1.280,00 

2 Ε2 Επίτοιχο Ηχείο  τεμ 4 263,00 1.052,00 

3 Ε3 Ενισχυτής τεμ 1 948,00 948,00 

4 Ε4 Επεξεργαστής τεμ 1 686,00 686,00 

5 Ε5 Κονσόλα Μίξης & Rack Kit τεμ 1 278,00 278,00 

6 Ε6 Σετ ασυρμάτων μικροφώνων τεμ 1 229,00 229,00 

7 Ε7 Πυκνωτικό μικρόφωνο κεφαλής τεμ 1 138,00 138,00 

8 Ε8 Κάρτα ήχου τεμ 1 155,00 155,00 

9 Ε9 Φορητό Rack τεμ 1 583,00 583,00 

10 Ε10 Πολύμπριζο IU τεμ 1 52,00 52,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 5.401,00 

ΤΜΗΜΑ Ε Φ.Π.Α. 1.296,24 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε (ΜΕ Φ.Π.Α)       6.697,24 

  

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Α/Α Αρ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

6.1 132 Διαδραστικός Πίνακας τεμ 1 1.828,00 1.828,00 

6.2 133 Τροχήλατη Βάση Πίνακα τεμ 1 250,00 250,00 



 

 

12 

 

6.3 134 Projector & βραχίονας στήριξης τεμ 1 1.514,00 1.514,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 3.592,00 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ Φ.Π.Α. 862,08 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ (ΜΕ Φ.Π.Α)       4.454,08 

  

ΤΜΗΜΑ Ζ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ -SCANNERS - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Α/Α Αρ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

1 Ζ.1 Επιτραπέζια μονάδα Η/Υ τεμ 3 510,00 1.530,00 

2 Ζ.2 Έγχρωμη Οθόνη Η/Υ τεμ 3 103,00 309,00 

3 Ζ.3 Εκτυπωτής Έγχρωμος Laser τεμ 1 206,00 206,00 

4 Ζ.4 Εκτυπωτής ασπρόμαυρος Laser τεμ 2 141,00 282,00 

5 Ζ.5 Φορητός Η/Υ τεμ 1 669,00 669,00 

6 Ζ.6 Πολυμηχάνημα τεμ 1 950,00 950,00 

7 Ζ.7 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή τεμ 2 250,00 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 4.446,00 

ΤΜΗΜΑ Ζ Φ.Π.Α. 1.067,04 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ζ (ΜΕ Φ.Π.Α)       5.513,04 

  

ΤΜΗΜΑ Η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ         

Α/Α Αρ. Τιμ. ΕΙΔΟΣ Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Μερική (€) 

1 Η.1 Ηλεκτική σκούπα τεμ 1 235,00 235,00 
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2 Η.2 Ψυγείο  τεμ 1 941,00 941,00 

3 Η.3 Ηλεκτρική κουζίνα (φούρνος) τεμ 1 792,00 792,00 

4 Η.4 Απορροφητήρας τεμ 1 655,00 655,00 

5 Η.5 Επαγωγική εστία  τεμ 1 789,00 789,00 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 3.412,00 

ΤΜΗΜΑ Η Φ.Π.Α. 818,88 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η (ΜΕ Φ.Π.Α)       4.230,88 
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Σελίδα [15] 

 

 

Τιμολόγιο & Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Α.1. Ψηλή παιδική βιβλιοθήκη τροχήλατη διπλής όψης  

    
Προμήθεια ενός τεμαχίου Παιδικής βιβλιοθήκης τροχήλατης διπλής όψης, σχεδιασμένη να παρέχει 
έκθεση βιβλίων όλων των μεγεθών σε διάταξη επικάλυψης (εύκολη αναγνώριση τίτλων από τα νήπια), 
και ράφια στην πίσω όψη, δημιουργώντας «θήκες» τοποθέτησης πολύ μεγάλων βιβλίων, από μασίφ 
σκληρή ξυλεία Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): μήκος 94εκ., πλάτος 36εκ και 
ύψος 122εκ. και με ράχες - ράφια τοποθετημένα σε κλιμακωτή διάταξη (έτσι ώστε να προκύπτουν 
τραπεζοειδείς πλαϊνές όψεις του επίπλου)  και «χείλος» ύψους τουλαχιστον 5εκ. έμπροσθεν των ραφιών 
για να αποφευχθεί η πτώση των βιβλίων, με ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα 
απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα και τέλος θα φέρει ειδικούς πλαστικούς συνδέσμους - υποδοχείς 
– στις πλαϊνές όψεις του, απαραίτητους για συνδεσμολογία χωρίς εργαλεία του επίπλου με άλλα έπιπλα, 
όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με τελικό 
φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί την  
χρήση αποθήκευσης βιβλίων διαφόρων μεγεθών με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 480,00€ 
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Α.2 Χαμηλή παιδική βιβλιοθήκη τροχήλατη διπλής όψης               

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Παιδικής βιβλιοθήκης τροχήλατης διπλής όψης, σχεδιασμένη να παρέχει 
έκθεση βιβλίων όλων των μεγεθών σε διάταξη επικάλυψης (εύκολη αναγνώριση τίτλων από τα νήπια), 
και ράφια στην πίσω όψη, δημιουργώντας «θήκες» τοποθέτησης πολύ μεγάλων βιβλίων, από μασίφ 
σκληρή ξυλεία Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): μήκος 94εκ., πλάτος 36εκ και 
ύψος 81εκ. και με ράχες - ράφια τοποθετημένα σε κλιμακωτή διάταξη (έτσι ώστε να προκύπτουν 
τραπεζοειδείς πλαϊνές όψεις του επίπλου)  και «χείλος» ύψους 5εκ. έμπροσθεν των ραφιών για να 
αποφευχθεί η πτώση των βιβλίων, με ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης 
αυτών με κινούμενη μπάζα και τέλος θα φέρει ειδικούς πλαστικούς συνδέσμους - υποδοχείς – στις 
πλαϊνές όψεις του, απαραίτητους για συνδεσμολογία χωρίς εργαλεία του επίπλου με άλλα έπιπλα, όπως 
ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με τελικό 
φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί την  
χρήση αποθήκευσης βιβλίων διαφόρων μεγεθών με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα επτά ευρώ 

Αριθμητικώς: 357,00€ 
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Α.3 Έξτρα ζεύγος βιβλιοστατών  

  

Προμήθεια ενός Ζεύγους βιβλιοστατών, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): μήκος 
16/23εκ., πλάτος 16εκ και ύψος 28εκ.,όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο 
βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – 
Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας και διάφανη plexiglass τετράγωνη βάση. Οι βιβλιοστάτες θα εξυπηρετούν τον διαχωρισμό και 
οργάνωση βιβλίων ή διαφόρων αντικειμένων. Όλες οι ακμές και γωνίες θα έχουν επεξεργασθεί με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ 

Αριθμητικώς: 42,00€ 
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Α.4 Παιδικό τροχήλατο καρότσι αποθήκευσης βιβλίων & μουσ. οργάνων  

 

  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου παιδικού, τροχήλατου καροτσιού διπλής όψης, σχεδιασμένου να παρέχει 
έκθεση και αποθήκευση βιβλίων και μουσικών οργάνων και ένα  ζεύγος βιβλιοστατών (ίδιο με το άρθρο 
1.3) για διαμερισματοποίηση, από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση 
εως ±2%): μήκος 94εκ., πλάτος 36εκ και ύψος 61εκ. περιλαμβάνοντας επίσης κάδο αποθήκευσης από 
διάφανο πλαστικό στο πάνω μέρος καθώς και 4 ρόδες στο κάτω μέρος για να μπορεί να μετακινηθεί με 
παράλληλη δυνατότητα απόκρυψης και «κλειδώματος» της κίνησης αυτών με κινούμενη μπάζα, 
φέροντας στις στενές πλαϊνές όψεις του κυκλικές οπές – «πιάστρες», όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 
τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το καρότσι θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης και έκθεσης βιβλίων 
και μουσικών οργάνων διαφόρων μεγεθών με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και 
η χρήση από παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα 
εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς: 500,00€ 
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Α.5 Παιδικό τρόλεϊ εξυπηρέτησης εικαστικών διπλής όψης 

               

               

Προμήθεια ενός τεμαχίου παιδικού τρόλεϊ εξυπηρέτησης εικαστικών, διπλής όψης, σχεδιασμένου να 
παρέχει αποθηκευτικό χώρο για διάφορα υλικά εικαστικών και χειροτεχνίας, από μασίφ σκληρή ξυλεία 
Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): μήκος 93εκ., πλάτος 
51εκ και ύψος 81εκ, με ράφια και στις δυο επιμήκεις όψεις, ενώ στην μια εξ’ αυτών τα ράφια θα είναι 
μικρότερου μήκους γιατί θα φέρει επιπλέον κεκλιμένες ξύλινες μετόπες, παράλληλα μετατοπισμένες 
καθ’ ύψος, δημιουργώντας έτσι «θήκες» τοποθέτησης χαρτιών έως μέγεθος Α2 και ρολά χαρτιών, καθώς 
και μια ξύλινη κυλινδρική ράβδο για σπάγκο κορδέλες, ταινίες κ.λ.π.  σε τμήμα του πάνω μέρους. Το 
έπιπλο θα περιλαμβάνει επίσης κατ’ τουλαχιστον: 8 πλαστικά κύπελλα (για ξυλομπογιές μαρκαδόρους, 
ψαλίδια κ.λ.π.), 7 μικρούς δίσκους - δοχεία αποθήκευσης, 5 μεσαίους δίσκους - δοχεία αποθήκευσης, 3 
ρηχά διάφανα πλαστικά δοχεία και 6 πλαστικά διάφανα βαθιά δοχεία  ή 6 καλάθια από RATTAN (είδος 
και χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), με μεγάλες ρόδες και φρένο για να μπορεί να μετακινηθεί αλλά και 
να ακινητοποιείται όταν χρειάζεται και τέλος  θα έχει διαμορφωμένες στις στενές πλαϊνές όψεις του οπές 
– «πιάστρες», όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο 
οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το τρόλεϊ θα εξυπηρετεί την  χρήση 
αποθήκευσης διαφόρων υλικών χειροτεχνίας και εικαστικών τεχνών (χαρτιά, ψαλίδια, μαρκαδόρους 
κ.λ.π.) με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση από παιδιά. Όλες οι ακμές 
και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 
στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εφτακόσια εξήντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 767,00€ 
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Α.6 Ραφιέρα στεγνώματος εικαστικών εργασιών  

 

                 

               

Προμήθεια ενός τεμαχίου ραφιέρας εξυπηρέτησης στεγνώματος εικαστικών εργασιών, σχεδιασμένης  να 
παρέχει συρμάτινες, συρταρωτές επιφάνειες εναπόθεσης εικαστικών εργασιών με σκοπό το στέγνωμα, 
ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): μήκος 71εκ., πλάτος 51εκ και ύψος 110εκ και θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελαχιστον: 20 (10τεμ Standard και επιπλέον 10τεμ Extra) συρμάτινα ράφια (από δυνατό 
χάλυβα και τελική επίστρωση ανθεκτική σε UV) με θέσεις – εγκοπές κύλισης συρταρώματος, εκατέρωθεν  
και εσωτερικά των πλαϊνών όψεων του επίπλου, για 20 συρμάτινα ράφια για τοποθέτηση χαρτιών έως 
μέγεθος Α2, ένα πλαστικό δίσκο για να μαζεύει τις σταγόνες, (είδος και χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας), 
με ανοιχτή πίσω όψη για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και  με κυλινδρική ξύλινη κατακόρυφη μπάρα 
στο κέντρο της πίσω όψης για να αποτρέπει την πτώση των εργασιών από το πίσω μέρος, με ρόδες για να 
μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα 
εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο οξιάς και κοντραπλακέ 
Οξυάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την 
εναπόθεση εικαστικών εργασιών με σκοπό το στέγνωμα, με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 614,00€ 
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Α.7  Έπιπλο εκθετήριο & ταμπλό 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Εκθετηρίου & Ταμπλό, διπλής όψης, σχεδιασμένου να παρέχει 
αποθηκευτικό χώρο για διάφορα υλικά - είδη, από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, 
ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):  μήκος 136εκ., πλάτος 37εκ και ύψος 61/122εκ, με κλειστό 
έπιπλο (πάγκο & ράφια), στην μια όψη, έως το ύψος των 61εκ. και σε τμήμα του πάνω μέρους ταμπλό 
ανάρτησης εργασιών ή άλλων εικόνων έως ύψος 122εκ. 

Το έπιπλο θα περιλαμβάνει κατ’ ελαχιστον:  

⎯ 6 ρηχά διάφανα πλαστικά δοχεία (για αποθήκευση εργασιών-χαρτιών έως μέγεθος Α4), 

⎯ 9 πλαστικά διάφανα βαθιά δοχεία (για αποθήκευση & έκθεση διαφόρων ειδών) ή 

⎯ 9 καλάθια από RATTAN (είδος και χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας),  

⎯ 1 ταμπλό εκθετήριο από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων 

(κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό και επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα Velcro, 

κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς», εξωτερικά), 

⎯ 1 διάφανο κάλυμμα για το ταμπλό, 

⎯ 2 κατάλληλους 8γωνικους (ή άλλης κατάλληλης διατομής) Στύλους Συνδεσμολογίας καταλληλου 

ύψους (ενδεικτικό κατάλληλο υψος:122εκ.), απαραίτητες για την συνδεσμολογία του επίπλου με άλλα 

έπιπλα, 

⎯ ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα και 

τέλος 

⎯ ειδικούς πλαστικούς συνδέσμους - υποδοχείς – στις πλαϊνές όψεις του, απαραίτητους για 

συνδεσμολογία χωρίς εργαλεία του επίπλου με άλλα έπιπλα, με καταλληλους 8γωνικους (ή αλλης 

κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία,  

όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό 
φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση 
αποθήκευσης και έκθεσης  διαφόρων ειδών απαραίτητων για τις παρουσιάσεις των μαθημάτων καθώς και 
για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση 
και η χρήση από παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα 
εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια εβδομήντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 1.073,00€ 
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Α.8 Ραφιέρα προσαρμογής πολλαπλών δοχείων  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ραφιερα προσαρμογής πολλαπλών δοχείων, διπλής όψης, 
σχεδιασμένου να παρέχει αποθηκευτικό χώρο για τις εργασίες των νηπίων , από μασίφ σκληρή ξυλεία 
Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): μήκος 124εκ., πλάτος 
37εκ και ύψος 61εκ, με κλειστό έπιπλο (πάγκο & ράφια), στην μια όψη, έως το ύψος των 61εκ. και θα 
περιλαμβάνει κατ΄ελαχιστον:  

24 ρηχά διάφανα πλαστικά δοχεία (για αποθήκευση εργασιών-χαρτιών έως μέγεθος Α4), πίνακα 
παρουσιάσεων (display board) στην πίσω όψη του από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος 
ανακοινώσεων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάιλον 
ύφασμα ενδεικτικου τυπου ή ισοδυναμου Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, έτσι 
ώστε να μπορεί να υποδεχτεί κατάλληλη επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα 
μαυροπίνακα ή φανελένιες επιφάνειες και θα φέρει ειδικά πλαστικά εξαρτήματα- υποδοχείς στις πλαϊνές 
όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου με άλλα (με στύλους συνδεσμολογίας, καπάκια 
κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη 
μπάζα και τέλος  όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από 
ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ 
βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η 
βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  
χρήση αποθήκευσης και έκθεσης  διαφόρων ειδών απαραίτητων για τις παρουσιάσεις των μαθημάτων 
καθώς και για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και η χρήση από παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εφτακόσια ενενήντα δύο ευρώ  

Αριθμητικώς: 792,00€ 
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A.9 Χαμηλό έπιπλο Ραφιέρα με πλάτη & σταθερά ράφια 

      

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ραφιέρας με πλάτη και σταθερά ράφια, σχεδιασμένου να παρέχει 
αποθηκευτικό χώρο για διάφορα είδη και ειδικότερα για το σετ Ξύλινου «Οικοδομικού Υλικού», από 
μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):  
μήκος 124εκ., πλάτος 37εκ και ύψος 61εκ.  

Το έπιπλο θα περιλαμβάνει κατ΄ελαχιστον: ράφια βάθους 37εκ. (με πλάτη), σε σχέδιο έτσι όπως 
ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνοδευτικές φωτογραφίες- εικόνες, πλαίσιο – πάγκο, πίνακα 
παρουσιάσεων (display board) στην πίσω όψη του από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος 
ανακοινώσεων (κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάυλον 
ύφασμα ενδεικτικου τυπου ή ισοδυναμου Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά) έτσι 
ώστε να μπορεί να υποδεχτεί κατάλληλη επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα 
μαυροπίνακα ή φανελένιες επιφάνειες και θα φέρει ειδικά πλαστικά εξαρτήματα- υποδοχείς στις πλαϊνές 
όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου με άλλα έπιπλα (με στύλους συνδεσμολογίας, 
καπάκια κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με 
κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από 
ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ 
βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η 
βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.   

Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης και έκθεσης  διαφόρων Παιχνιδιών, αλλά ειδικότερα 
την αποθήκευση του μισού ξύλινου σετ «Οικοδομικού Υλικού» κατ’ ελαχιστον 360 τεμ. (και το οποίο θα 
έχει την ικανότητα να το χωράει ακριβώς), με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και 
η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα 
εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 555,00€ 
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A.10  Ψηλό έπιπλο Ραφιέρα με πλάτη & σταθερά ράφια 

     

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ραφιέρας με πλάτη και σταθερά ράφια, σχεδιασμένου να παρέχει 
αποθηκευτικό χώρο για διάφορα είδη και ειδικότερα για το σετ  Ξύλινου  «Οικοδομικού Υλικού», από 
μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):  
μήκος 124εκ., πλάτος 37εκ και ύψος 81εκ.  

Το έπιπλο θα περιλαμβάνει κατ΄ελαχιστον: ράφια βάθους 37εκ. (με πλάτη), σε σχέδιο έτσι όπως 
ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνοδευτικές φωτογραφίες - εικόνες, πλαίσιο – πάγκο, πίνακα 
παρουσιάσεων (display board) στην πίσω όψη του από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος 
ανακοινώσεων (κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάυλον 
ύφασμα ενδεικτικου τυπου ή ισοδυναμου Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά) 
έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχτεί κατάλληλη επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας, διάφανο κάλυμμα, 
κάλυμμα μαυροπίνακα ή φανελένιες επιφάνειες και θα φέρει ειδικά πλαστικά εξαρτήματα- υποδοχείς 
στις πλαϊνές όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου με άλλα έπιπλα (με στύλους 
συνδεσμολογίας, καπάκια κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα 
απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας.   

Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης και έκθεσης  διαφόρων Παιχνιδιών αλλά ειδικότερα 
την αποθήκευση του ξύλινου σετ «Οικοδομικού Υλικού» 360 τεμ. (και το οποίο έχει την ικανότητα να το 
χωράει ακριβώς), με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση από παιδιά.  
Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 
στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ  

Αριθμητικώς: 668,00€ 
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Α.11 Χαμηλή ανοιχτή Ραφιέρα 2 όψεων - μικρή  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ανοιχτής Ραφιέρας, με πρόσβαση και από τις δυο όψεις του 
επίπλου, σχεδιασμένου να παρέχει αποθηκευτικό χώρο για διάφορα είδη, από μασίφ σκληρή ξυλεία 
Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):  μήκος 94εκ., πλάτος 
37εκ και ύψος 61εκ. Το έπιπλο θα περιλαμβάνει κατ’ ελαχιστον: ράφια βάθους 37εκ. (χωρίς πλάτη), 
πλαίσιο – πάγκο και εξαρτήματα- υποδοχείς στις πλαϊνές όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία 
του επίπλου με άλλα έπιπλα (με στύλους συνδεσμολογίας, καπάκια κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να 
μπορεί να μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα 
εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα 
υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις 
EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), 
απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης 
και έκθεσης  διαφόρων ειδών καθώς και σε συνδυασμό με την τέντα μπορεί να αποτελεί έπιπλο - πάγκο 
για παιχνίδια ρόλων (π.χ. μανάβικο, κατάστημα κ.λ.π.)  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και η χρήση και από τις δυο όψεις από παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα 
έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 421,00€ 
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Α.12 Χαμηλή ανοιχτή Ραφιέρα 2 όψεων - μεγάλη  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ανοιχτής Ραφιέρας, με πρόσβαση και από τις δυο όψεις του επίπλου, 
σχεδιασμένου να παρέχει αποθηκευτικό χώρο για διάφορα είδη, από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και 
κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):   μήκος 124εκ., πλάτος 37εκ και 
ύψος 61εκ.Το έπιπλο θα περιλαμβάνει κατ΄ελαχιστον: ράφια βάθους 37εκ. (χωρίς πλάτη), πλαίσιο – 
πάγκο και εξαρτήματα- υποδοχείς στις πλαϊνές όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου 
με άλλα έπιπλα (με στύλους συνδεσμολογίας, καπάκια κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να μπορεί να 
μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις 
συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 
τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης και έκθεσης  
διαφόρων ειδών καθώς και σε συνδυασμό με την τέντα μπορεί να αποτελεί έπιπλο - πάγκο για παιχνίδια 
ρόλων (π.χ. μανάβικο, κατάστημα κ.λ.π.)  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η 
χρήση και από τις δυο όψεις από παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί 
με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 525,00€ 
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Α.13 Ψηλή ανοιχτή Ραφιέρα 2 όψεων – Μικρή        

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ανοιχτής Ραφιέρας, με πρόσβαση και από τις δυο όψεις του επίπλου, 
σχεδιασμένου να παρέχει αποθηκευτικό χώρο για διάφορα είδη, από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και 
κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):  μήκος 94εκ., πλάτος 37εκ και 
ύψος 81εκ.Το έπιπλο θα περιλαμβάνει κατ΄ελαχιστον: ράφια βάθους 37εκ. (χωρίς πλάτη), πλαίσιο – 
πάγκο και εξαρτήματα- υποδοχείς στις πλαϊνές όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου 
με άλλα έπιπλα (με στύλους συνδεσμολογίας, καπάκια κάλυψης κ λ. π.) , ρόδες για να μπορεί να 
μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 
τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης και έκθεσης  
διαφόρων ειδών καθώς και σε συνδυασμό με την τέντα μπορεί να αποτελεί έπιπλο - πάγκο για παιχνίδια 
ρόλων (π.χ. μανάβικο, κατάστημα κ.λ.π.)  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η 
χρήση και από τις δυο όψεις από παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί 
με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 544,00€ 



 

 

 

Σελίδα 28 

Α.14  Ψηλή ανοιχτή Ραφιέρα 2 όψεων - Μεγάλη  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Ανοιχτής Ραφιέρας, με πρόσβαση και από τις δυο όψεις του 
επίπλου, σχεδιασμένου να παρέχει αποθηκευτικό χώρο για διάφορα είδη, από μασίφ σκληρή ξυλεία 
Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):   μήκος 124εκ., πλάτος 
37εκ και ύψος 81εκ.Το έπιπλο θα περιλαμβάνει: ράφια βάθους 37εκ. (χωρίς πλάτη), πλαίσιο – πάγκο 
και εξαρτήματα - υποδοχείς στις πλαϊνές όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου με 
άλλα έπιπλα (με στύλους συνδεσμολογίας, καπάκια κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να μπορεί να 
μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 
τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης και έκθεσης  
διαφόρων ειδών καθώς και σε συνδυασμό με την τέντα μπορεί να αποτελεί έπιπλο - πάγκο για 
παιχνίδια ρόλων (π.χ. μανάβικο, κατάστημα κ.λ.π.)με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και η χρήση και από τις δυο όψεις από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα 
έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξακόσια τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 604,00€ 

 

 

 

 



 

 

 

Σελίδα 29 

Α.15  Στέγαστρο - Τέντα      

                                                                                                                   

               

Προμήθεια ενός τεμαχίου Στεγάστρου - Τέντας, σχεδιασμένου να συνδέεται με άλλα στοιχεία  επίπλων 
οπως ενδεικτικα να προσαρμόζεται – συνδέεται με οποιαδήποτε Ραφιέρα ενδεικτικών διαστάσεων (με 
αποκλιση εως ±2%):   μήκους 94 – 124 εκ. και ύψους από 61 - 81εκ., από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και 
ανθεκτικό ύφασμα ριγέ κίτρινο - λευκό, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  μήκος 142εκ. 
και ύψος 149εκ., όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από 
ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ 
βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η 
βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  

Το Στέγαστρο - Τέντα θα εξυπηρετεί σε συνδυασμό με άλλο έπιπλο -Ραφιέρα, παιχνίδια ρόλων (π.χ. 
μανάβικο, κατάστημα κ.λ.π.)  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση και 
από τις δυο όψεις από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα 
κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ  

Αριθμητικώς: 248,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 30 

Α.16 Έπιπλο γκαρνταρόμπας – υποδοχής νηπίων 6 θέσεων    

      

  

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Γκαρνταρόμπας – Υποδοχής 
νηπίων 6 θέσεων, σχεδιασμένου να παρέχει τακτοποιημένη- οργανωμένη 
αποθήκευση  για τα ατομικά είδη έως 6 νηπίων (πανωφόρια, τσάντες, γάντια, παπούτσια κ.λ.π.), 
ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): βάθος 38εκ., μήκος 96εκ , ύψος πάγκου 37εκ. και 
συνολικό ύψος επίπλου 122εκ., κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και 
κοντραπλακέ Οξυάς, με ξύλινες θήκες – «τσέπες» στο πάνω μέρος της πλάτης του επίπλου (για 
μηνύματα, γράμματα, καπέλα , γάντια κ.λ.π.), κάτω από αυτές θα στηρίζονται 6 διαφανείς πλαστικές 
θήκες εύκολης αντικατάστασης ετικετών – ταυτοποίησης (σε ποιον ανήκει ο χώρος) και ακριβώς από 
κάτω ειδικά τεμάχια κρέμασης (για πανωφόρια, κασκόλ κ.λ.π.), στο κάτω μέρος του επίπλου θα υπάρχει 
καθιστικός πάγκος, με δυο επίπεδα αποθηκευτικού χώρου κάτω από αυτόν (για την τοποθέτηση 
καλαθιών αποθήκευσης), το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια θα γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά 
με τους ειδικούς συνδέσμους, που θα φέρνει το ίδιο έπιπλο επάνω του, και κάθε τεμάχιο θα φέρει ειδικά 
ποδαράκια στήριξης στο πίσω μέρος (stabilizer legs), όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες 
φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό 
διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές 
– Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής 
της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται από τα νήπια  κατά την υποδοχή τους ή την απομάκρυνση 
τους  στο νηπιαγωγείο, προσφέροντας ικανό χώρο αποθήκευσης των ατομικών τους ειδών, με διαστάσεις 
και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και 
γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

 Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 525,00€ 



 

 

 

Σελίδα 31 

Α.17 Έπιπλο γκαρνταρόμπας – υποδοχής νηπίων 8 θέσεων.    

      

  

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Γκαρνταρόμπας – Υποδοχής 
νηπίων 8 θέσεων, σχεδιασμένου να παρέχει τακτοποιημένη- οργανωμένη αποθήκευση  για τα ατομικά 
είδη έως 8 νηπίων (πανωφόρια, τσάντες, γάντια, παπούτσια κ.λ.π.), ενδεικτικων διαστάσεων (με 
αποκλιση εως ±2%):  βάθος 38εκ., μήκος 126εκ , ύψος πάγκου 37εκ. και συνολικό ύψος επίπλου 122εκ., 
κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, με ξύλινες 
θήκες – «τσέπες» στο πάνω μέρος της πλάτης του επίπλου (για μηνύματα, γράμματα, καπέλα , γάντια 
κ.λ.π.), κάτω από αυτές θα στηρίζονται 6 διαφανείς πλαστικές θήκες εύκολης αντικατάστασης ετικετών – 
ταυτοποίησης (σε ποιον ανήκει ο χώρος) και ακριβώς από κάτω ειδικά τεμάχια κρέμασης (για 
πανωφόρια, κασκόλ κ.λ.π.), στο κάτω μέρος του επίπλου θα υπάρχει καθιστικός πάγκος, με δυο επίπεδα 
αποθηκευτικού χώρου κάτω από αυτόν (για την τοποθέτηση καλαθιών αποθήκευσης), το σύστημα 
συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια θα γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους, που θα 
φέρνει το ίδιο έπιπλο επάνω του, επιπλεον κάθε τεμάχιο θα φέρει ειδικά ποδαράκια στήριξης στο πίσω 
μέρος όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με 
τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται από 
τα νήπια  κατά την υποδοχή τους ή την απομάκρυνση τους  στο νηπιαγωγείο, προσφέροντας ικανό χώρο 
αποθήκευσης των ατομικών τους ειδών, με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η 
προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί 
με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξακόσια τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 604,00€ 

 

 

 



 

 

 

Σελίδα 32 

Α.18 Γωνιακός πάγκος σε σχήμα τεταρτοκυκλίου. 

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Γωνιακού Πάγκου, σε σχήμα κάτοψης τεταρτοκυκλίου, σχεδιασμένου να 
παρέχει τακτοποιημένη- οργανωμένη αποθήκευση  για τα ατομικά είδη νηπίων ενδεικτικων 
διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):  βάθος 38εκ., μήκος 38εκ , ύψος πάγκου 37εκ., κατασκευασμένου 
εξ’ ολοκλήρου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς και κοντραπλακέ Οξυάς, με ένα επίπεδο αποθηκευτικού 
χώρου κάτω από αυτόν και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια θα γίνεται 
χωρίς εργαλεία, παρά με ειδικούς συνδέσμους, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω του όπως 
ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό 
φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές  – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η 
βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το έπιπλο θα 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα έπιπλα γκαρνταρόμπας - υποδοχής των νηπίων με διαστάσεις και 
σχήμα τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες 
του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό σαράντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 147,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 33 

Α.19 Χαμηλή γωνιακή Ραφιέρα σε σχήμα τεταρτοκυκλίου. 

 

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου χαμηλής γωνιακής Ραφιέρας, σε σχήμα κάτοψης τεταρτοκυκλίου, 
σχεδιασμένου να παρέχει τακτοποιημένη - οργανωμένη αποθήκευση και έκθεση διαφόρων ειδών, 
ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): βάθος 38εκ., μήκος 38εκ και ύψος 41εκ., 
κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, με αποθηκευτικό χώρο δυο ραφιών 
(ένα πάνω και ένα κάτω) και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια θα 
γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο 
επάνω του στις πλαϊνές όψεις, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλους 8γωνικους (ή άλλης 
κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα έτσι ώστε να 
διαμορφώνει τελειώματα, νησίδες, διαχωριστικά κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 203,00€ 

 

 

 



 

 

 

Σελίδα 34 

Α.20 Μεσαία γωνιακή Ραφιέρα σε σχήμα τεταρτοκυκλίου. 

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ψηλής γωνιακής Ραφιέρας, σε σχήμα κάτοψης τεταρτοκυκλίου, σχεδιασμένου 
να παρέχει τακτοποιημένη - οργανωμένη αποθήκευση και έκθεση διαφόρων ειδών, ενδεικτικών 
διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  βάθος 38εκ., μήκος 38εκ και ύψος 61εκ., κατασκευασμένου εξ’ 
ολοκλήρου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, με αποθηκευτικό χώρο τριών ραφιών (ένα πάνω, ένα 
ενδιάμεσο ράφι  και ένα κάτω) και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια θα 
γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο 
επάνω του στις πλαϊνές όψεις, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλους 8γωνικους (ή άλλης 
κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα, έτσι ώστε να 
διαμορφώνει τελειώματα, νησίδες, διαχωριστικά κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 257,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 35 

Α.21 Ψηλή γωνιακή Ραφιέρα σε σχήμα τεταρτοκυκλίου.   

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Γωνιακής Ραφιέρας, σε σχήμα κάτοψης τεταρτοκυκλίου, σχεδιασμένου να 
παρέχει τακτοποιημένη- οργανωμένη αποθήκευση και έκθεση διαφόρων ειδών, ενδεικτικων 
διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): βάθος 38εκ., μήκος 38εκ και ύψος 81εκ., κατασκευασμένου εξ’ 
ολοκλήρου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, με αποθηκευτικό χώρο τριών ραφιών (ένα πάνω, δυο 
ενδιάμεσα ράφια και ένα κάτω) και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια 
θα γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο 
επάνω του στις πλαϊνές όψεις, όπως ακριβώς εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με καταλληλους 8γωνικους (ή άλλης 
κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα, έτσι ώστε να 
διαμορφώνει τελειώματα, νησίδες, διαχωριστικά κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια τριάντα έξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 336,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 36 

Α.22 Καμπύλη Ραφιέρα χαμηλή, έσω ή έξω καμπυλότητας με πλάτη. 

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Καμπύλης  Ραφιέρας με πλάτη, σχεδιασμένου να παρέχει τακτοποιημένη- 
οργανωμένη αποθήκευση και έκθεση διαφόρων ειδών, ενδεικτικων διαστάσεων (με αποκλιση εως 
±2%): βάθος 37εκ., μήκος 37εκ και ύψος 41εκ., με πίνακα παρουσιάσεων (display board) στην πίσω όψη 
του (πλάτη) από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα ενδεικτικου τύπου ή 
ισοδυναμου Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, έτσι ώστε να μπορεί να 
υποδεχτεί κατάλληλη επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα μαυροπίνακα ή 
φανελένιες επιφάνειες, κατασκευασμένου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, με αποθηκευτικό χώρο 
δυο ραφιών ( ένα πάνω και ένα κάτω) και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα 
τεμάχια θα γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που θα φέρνει το 
ίδιο το έπιπλο επάνω του στις πλαϊνές όψεις, όπως ακριβώς εμφανίζεται  στις συνημμένες 
φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό 
διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με καταλληλους 
8γωνικους (ή άλλης κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα 
έτσι ώστε να διαμορφώνει τελειώματα, νησίδες, διαχωριστικά κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο 
ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου 
θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια δώδεκα ευρώ  

Αριθμητικώς: 312,00€ 



 

 

 

Σελίδα 37 

Α.23 Καμπύλη Ραφιέρα μεσαία, έσω ή έξω καμπυλότητας με πλάτη.   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Καμπύλης  Ραφιέρας με πλάτη, σχεδιασμένου να παρέχει τακτοποιημένη- 
οργανωμένη αποθήκευση και έκθεση διαφόρων ειδών, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση έως 
±2%):  βάθος 37εκ., μήκος 37εκ και ύψος 61εκ., με πίνακα παρουσιάσεων (display board) στην πίσω 
όψη του (πλάτη) από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα ενδεικτικού τύπου ή 
ισοδύναμου Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, έτσι ώστε να μπορεί να 
υποδεχτεί κατάλληλη επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα μαυροπίνακα ή 
φανελένιες επιφάνειες, κατασκευασμένου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, με αποθηκευτικό χώρο 
τριών ραφιών (ένα πάνω, ένα ενδιάμεσο και ένα κάτω) και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα 
συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια θα γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με ειδικούς συνδέσμους -υποδοχείς, 
που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω του στις πλαϊνές όψεις, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 
τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 8γωνικους (ή άλλης 
κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα έτσι ώστε να 
διαμορφώνει τελειώματα, νησίδες, διαχωριστικά κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 416,00€ 



 

 

 

Σελίδα 38 

Α.24 Καμπύλη Ραφιέρα ψηλή, έσω ή έξω καμπυλότητας με πλάτη.   

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Καμπύλης  Ραφιέρας με πλάτη, σχεδιασμένου να παρέχει τακτοποιημένη- 
οργανωμένη αποθήκευση και έκθεση διαφόρων ειδών, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 
βάθος 37εκ., μήκος 37εκ και ύψος 81εκ., με πίνακα παρουσιάσεων (display board) στην πίσω όψη του 
(πλάτη) από ειδικό υλικό για πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναμου 
Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχτεί κατάλληλη 
επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα μαυροπίνακα ή φανελένιες επιφάνειες, 
κατασκευασμένου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς, με αποθηκευτικό χώρο τεσσάρων ραφιών (ένα 
πάνω, δυο ενδιάμεσα και ένα κάτω) και καμπυλωτή μπάζα, το σύστημα συνδεσμολογίας με άλλα τεμάχια 
θα γίνεται χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το 
έπιπλο επάνω του στις πλαϊνές όψεις, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με  καταλληλους 8γωνικους (ή άλλης 
κατάλληλης διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες Και άλλα στοιχεία – έπιπλα έτσι ώστε να 
διαμορφώνει τελειώματα, νησίδες, διαχωριστικά κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 504,00€ 



 

 

 

Σελίδα 39 

Α.25 Παιδική καρέκλα αίθουσας διδασκαλίας  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Παιδικής Καρέκλας αίθουσας διδασκαλίας, σχεδιασμένης να παρέχει άνετο 
εργονομικό κάθισμα για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (φέροντας το ειδικό μαρκάρισμα πιστοποίησης 
ηλικιακής καταλληλόλητας κατά EN 1729 επάνω της),  με δυνατότητα στοιβάγματος καθ’ ύψος 
τουλαχιστον έως 5 ίδια τεμάχια καρέκλας, ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): πλάτος 34εκ., 
βάθος καθιστικής επιφάνειας 26εκ , ύψος καθιστικής επιφάνειας  31εκ. και συνολικό ύψος καρέκλας (με 
πλάτη) 53εκ., κατασκευασμένης εξ’ ολοκλήρου από Laminated Hardwood Veneer, φορμαρισμένη - 
διαμορφωμένη  ενιαία χωρίς συνδέσμους, (σαν χυτή κατασκευή στην όψη), με ειδικές θήκες – 
«γαλοτσάκια» στα «πόδια», από ανθεκτικό ελαστομερές, για μείωση του ήχου κατά την μετακίνηση και 
προστασία του πατώματος καθώς και οπή στην θέση της πλάτης, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις 
συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 
τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Η καρέκλα θα χρησιμοποιείται από τα νήπια  υποστηρίζοντας την σωστή 
στάση του σώματος τους, με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση, η χρήση, η 
μετακίνηση καθώς και το στοίβαγμα από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό δεκατρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 113,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 40 

Α.26   Καρέκλα νηπιαγωγού 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Καρέκλας Νηπιαγωγού (για αίθουσα διδασκαλίας), σχεδιασμένης να παρέχει 
άνετο εργονομικό κάθισμα για ενήλικες με βάρος έως 170 κιλά, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 
έως ±2%): πλάτος 39εκ., βάθος καθιστικής επιφάνειας 37εκ και ύψος καθιστικής επιφάνειας 30 έως 
31εκ.,κατασκευασμένης εξ’ ολοκλήρου από Laminated Hardwood Veneer, φορμαρισμένη - 
διαμορφωμένη ενιαία χωρίς συνδέσμους, (σαν χυτή κατασκευή στην όψη), με ειδικές θήκες – 
«γαλοτσάκια» στα πόδια, από ανθεκτικό ελαστομερές,  για μείωση του ήχου κατά την μετακίνηση και 
προστασία του πατώματος καθώς και οπή στην θέση της πλάτης και οπή χειρολαβής για εύκολη 
μετακίνηση, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένη από ξύλο 
οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Η καρέκλα θα χρησιμοποιείται από 
ενήλικες υποστηρίζοντας την σωστή στάση του σώματος τους, με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να 
είναι εύκολη η προσέγγιση, η χρήση, η μετακίνηση καθώς και η αποθήκευση. Όλες οι ακμές και γωνίες 
του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό πενήντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 157,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 41 

Α.27 Παιδικό τραπέζι μεγάλο με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα ημικυκλικού τομέα   

 

    

Προμήθεια ενός τεμαχίου Τραπεζιού νηπίων κάτοψης ημικυκλικού τομέα , με τέσσερα ρυθμιζόμενα  σε 
ύψος πόδια (τηλεσκοπικά), δυναμικότητας έως 6 καθήμενους, σχεδιασμένου να παρέχει άνετη, σταθερή 
& εργονομική επιφάνεια εργασίας, γεύματος κ.λ.π.,  για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (φέροντας το ειδικό 
μαρκάρισμα πιστοποίησης ηλικιακής καταλληλόλητας κατά EN 1729 επάνω της), με δυνατότητα 
στοιβάγματος καθ’ ύψος εφόσον αφαιρεθούν τα πόδια του και προσαρμοστούν,  αποθηκευτούν στις 
ειδικές υποδοχές που φέρει το τραπέζι στο κάτω μέρος του, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως 
±2%): πλάτος 56εκ., μήκος 163εκ και ύψος 40εκ. – 59  εκ. (ρυθμιζόμενο),  κατασκευασμένο 
αναλυτικότερα από:   

α) τα ρυθμιζόμενα σε ύψος  4 ποδιά του, από μασίφ σκληρή ξυλεία και θα λειτουργούν τηλεσκοπικά σε 
συνδυασμό με ειδικά «μανίκια» αλουμινίου εσωτερικά, β)το πάνω μέρος του τραπεζιού θα είναι 
κατασκευασμένο από κοντραπλακέ σημύδας εσωτερικά και υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας 
laminate σε όλες τις πλευρές του εξωτερικά,  γ) τα πλαστικά μέρη του τραπεζιού (υποδοχείς, εξαρτήματα 
κ.λ.π.) θα είναι όλα από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. 

Η προσαρμογή των ποδιών και η αποσυναρμολόγηση τους στο πάνω μέρος του τραπεζιού θα γίνεται 
χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω 
του. 

 Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται για εργασία, γεύματα κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από νήπια. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 431,00€ 



 

 

 

Σελίδα 42 

Α.28  Παιδικό τραπέζι μικρό με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα ημικυκλικού τομέα 

     

Προμήθεια ενός τεμαχίου ημικυκλικής κάτοψης Τραπεζιού νηπίων, με τέσσερα ρυθμιζόμενα  σε ύψος 
πόδια (τηλεσκοπικά), δυναμικότητας έως 5 καθήμενους, σχεδιασμένου να παρέχει άνετη, σταθερή & 
εργονομική επιφάνεια εργασίας, γεύματος κ.λ.π.,  για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (φέροντας το ειδικό 
μαρκάρισμα πιστοποίησης ηλικιακής καταλληλόλητας κατά EN 1729 επάνω της), με δυνατότητα 
στοιβάγματος καθ’ ύψος εφόσον αφαιρεθούν τα πόδια του και προσαρμοστούν,  αποθηκευτούν στις 
ειδικές υποδοχές που φέρει το τραπέζι στο κάτω μέρος του, ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως 
±2%): πλάτος 56εκ., μήκος 112εκ και ύψος 40εκ. – 59  εκ. (ρυθμιζόμενο), κατασκευασμένο αναλυτικότερα 
από:  

α) τα ρυθμιζόμενα σε ύψος  4 ποδιά του, από μασίφ σκληρή ξυλεία και θα λειτουργούν τηλεσκοπικά σε 
συνδυασμό με ειδικά «μανίκια» αλουμινίου εσωτερικά, β) το πάνω μέρος του τραπεζιού θα είναι 
κατασκευασμένο από κοντραπλακέ σημύδας εσωτερικά και υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας 
laminate σε όλες τις πλευρές του εξωτερικά,  γ) τα πλαστικά μέρη του τραπεζιού (υποδοχείς, εξαρτήματα 
κ.λ.π.) θα είναι όλα από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. 

Η προσαρμογή των ποδιών και η αποσυναρμολόγηση τους στο πάνω μέρος του τραπεζιού θα γίνεται 
χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω 
του.  

 Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται για εργασία, γεύματα κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από νήπια. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια δύο ευρώ  

Αριθμητικώς: 302,00€ 



 

 

 

Σελίδα 43 

Α.29 Παιδικό τραπέζι μεγάλο με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα κυκλικού τομέα  

 

      

Προμήθεια ενός τεμαχίου κυκλικής κάτοψης Τραπεζιού νηπίων, με τέσσερα ρυθμιζόμενα  σε ύψος πόδια 
(τηλεσκοπικά), δυναμικότητας έως 8 καθήμενους, σχεδιασμένου να παρέχει άνετη, σταθερή & 
εργονομική επιφάνεια εργασίας, γεύματος κ.λ.π., για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (φέροντας το ειδικό 
μαρκάρισμα πιστοποίησης ηλικιακής καταλληλόλητας κατά EN 1729 επάνω της), με δυνατότητα 
στοιβάγματος καθ’ ύψος εφόσον αφαιρεθούν τα πόδια του και προσαρμοστούν,  αποθηκευτούν στις 
ειδικές υποδοχές που φέρει το τραπέζι στο κάτω μέρος του, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση έως 
±2%): διάμετρος: 122εκ και ύψος 40εκ. – 59  εκ. (ρυθμιζόμενο),  κατασκευασμένο αναλυτικότερα από:   

α) τα ρυθμιζόμενα σε ύψος  4 ποδιά του, από μασίφ σκληρή ξυλεία και θα λειτουργούν τηλεσκοπικά σε 
συνδυασμό με ειδικά «μανίκια» αλουμινίου εσωτερικά, β) το πάνω μέρος του τραπεζιού θα είναι 
κατασκευασμένο από κοντραπλακέ σημύδας εσωτερικά και υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας 
laminate σε όλες τις πλευρές του εξωτερικά,  γ) τα πλαστικά μέρη του τραπεζιού (υποδοχείς, εξαρτήματα 
κ.λ.π.) θα είναι όλα από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. 

Η προσαρμογή των ποδιών και η αποσυναρμολόγηση τους στο πάνω μέρος του τραπεζιού θα γίνεται 
χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω 
του.  

 Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται για εργασία, γεύματα κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από νήπια. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 376,00€ 



 

 

 

Σελίδα 44 

Α.30 Παιδικό τραπέζι μεσαίο με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα κυκλικού τομέα  

 

      

Προμήθεια ενός τεμαχίου κυκλικής κάτοψης Τραπεζιού νηπίων, με τέσσερα ρυθμιζόμενα  σε ύψος πόδια 
(τηλεσκοπικά), δυναμικότητας έως 4 καθήμενους, σχεδιασμένου να παρέχει άνετη, σταθερή & 
εργονομική επιφάνεια εργασίας, γεύματος κ.λ.π.,  για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (φέροντας το ειδικό 
μαρκάρισμα πιστοποίησης ηλικιακής καταλληλόλητας κατά EN 1729 επάνω της),  με δυνατότητα 
στοιβάγματος καθ’ ύψος εφόσον αφαιρεθούν τα πόδια του και προσαρμοστούν,  αποθηκευτούν στις 
ειδικές υποδοχές που φέρει το τραπέζι στο κάτω μέρος του, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση έως 
±2%): διάμετρος: 91εκ και ύψος 40εκ. – 59  εκ. (ρυθμιζόμενο),  κατασκευασμένο αναλυτικότερα από:   

α) τα ρυθμιζόμενα σε ύψος  4 ποδιά του, από μασίφ σκληρή ξυλεία και θα λειτουργούν τηλεσκοπικά σε 
συνδυασμό με ειδικά «μανίκια» αλουμινίου εσωτερικά, β) το πάνω μέρος του τραπεζιού θα είναι 
κατασκευασμένο από κοντραπλακέ σημύδας εσωτερικά και υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας 
laminate σε όλες τις πλευρές του εξωτερικά,  γ) τα πλαστικά μέρη του τραπεζιού (υποδοχείς, εξαρτήματα 
κ.λ.π.) θα είναι όλα από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. 

Η προσαρμογή των ποδιών και η αποσυναρμολόγηση τους στο πάνω μέρος του τραπεζιού θα γίνεται 
χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω 
του.  

 Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται για εργασία, γεύματα κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από νήπια. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 297,00€ 



 

 

 

Σελίδα 45 

Α.31 Παιδικό τραπέζι μικρό με ρυθμιζόμενα πόδια σε σχήμα κυκλικού τομέα.  

 

      

Προμήθεια ενός τεμαχίου κυκλικής κάτοψης Τραπεζιού νηπίων, με τέσσερα ρυθμιζόμενα  σε ύψος πόδια 
(τηλεσκοπικά), δυναμικότητας έως 2 καθήμενους, σχεδιασμένου να παρέχει άνετη, σταθερή & 
εργονομική επιφάνεια εργασίας, γεύματος κ.λ.π.,  για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (φέροντας το ειδικό 
μαρκάρισμα πιστοποίησης ηλικιακής καταλληλόλητας κατά EN 1729 επάνω της),  με δυνατότητα 
στοιβάγματος καθ’ ύψος εφόσον αφαιρεθούν τα πόδια του και προσαρμοστούν,  αποθηκευτούν στις 
ειδικές υποδοχές που φέρει το τραπέζι στο κάτω μέρος του, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος: 76εκ 
και ύψος 40εκ. – 59  εκ. (ρυθμιζόμενο),  κατασκευασμένο αναλυτικότερα από:   

α) τα ρυθμιζόμενα σε ύψος  4 ποδιά του, από μασίφ σκληρή ξυλεία και θα λειτουργούν τηλεσκοπικά σε 
συνδυασμό με ειδικά «μανίκια» αλουμινίου εσωτερικά, β) το πάνω μέρος του τραπεζιού θα είναι 
κατασκευασμένο από κοντραπλακέ σημύδας εσωτερικά και υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας 
laminate σε όλες τις πλευρές του εξωτερικά,  γ) τα πλαστικά μέρη του τραπεζιού (υποδοχείς, εξαρτήματα 
κ.λ.π.) θα είναι όλα από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 
συνημμένες φωτογραφίες, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 
οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας. 

Η προσαρμογή των ποδιών και η αποσυναρμολόγηση τους στο πάνω μέρος του τραπεζιού θα γίνεται 
χωρίς εργαλεία, παρά με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω 
του.  

 Το έπιπλο θα χρησιμοποιείται για εργασία, γεύματα κ.λ.π., με διαστάσεις και σχήμα τέτοιο ώστε να είναι 
εύκολη η προσέγγιση και  η χρήση του από νήπια. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν 
επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ  

Αριθμητικώς: 272,00€ 



 

 

 

Σελίδα 46 

Α.32  Χαμηλός στύλος συνδεσμολογίας Α. 

                           

                   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου χαμηλού 8γωνικου ( ή αλλης καταλληλης διατομής) Στύλου Συνδεσμολογίας, με 
ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±2%): διάμετρο 6εκ. και ύψος 41εκ., που θα φέρει πάνω του 
ειδικό δαχτυλίδι κλειδώματος στο κάτω μέρος, ασφαλές για τα παιδιά, τέτοιας μορφής, που να μην μπορεί 
να τα «ξεκλειδωθεί» από ένα νήπιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από πλαστικό, μη τοξικό. Οι στύλοι αυτοί είναι απαραίτητοι για την σύνδεση διαφόρων 
επίπλων (θα σου επιτρέπουν να διαμορφώνεις ελεύθερα έναν χώρο, χρησιμοποιώντας διάφορα έπιπλα 
(ράφια, πάνελ, πάγκους κ.λ.π.) τα οποια θα φέρουν  κατάλληλες πλαστικές υποδοχές – εξαρτήματα 
συνδέσμους, στις πλαϊνές όψεις - άκρα τους, στύλους και γεμίσματα – τάπες (fillers), με τέτοια 
χαρακτηριστικά έτσι ώστε πολύ γρήγορα και εύκολα να μπορούν να συναρμολογηθούν και ταυτόχρονα να 
αποσυνδεθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία – έπιπλα χωρίς την χρήση εργαλείων. Όλες οι ακμές και γωνίες 
των στύλων θα είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριάντα ευρώ  

Αριθμητικώς: 30,00€ 

 

http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21


 

 

 

Σελίδα 47 

Α.33  Χαμηλός στύλος συνδεσμολογίας Β.  

                         

                   

Προμήθεια ενός τεμαχίου χαμηλου 8γωνικου ( ή αλλης καταλληλης διατομης) Στύλου Συνδεσμολογίας με 
ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±2%): διάμετρο 6εκ. και ύψος 61εκ., που θα φέρει πάνω του 
ειδικό δαχτυλίδι κλειδώματος στο κάτω μέρος, ασφαλές για τα παιδιά, τέτοιας μορφής, που να μην 
μπορεί να τα «ξεκλειδωθεί» από ένα νήπιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από πλαστικό, μη τοξικό. Οι στύλοι αυτοί είναι απαραίτητοι για την σύνδεση διάφορων 
επίπλων που θα σου επιτρέπουν να διαμορφώνεις ελεύθερα έναν χώρο, χρησιμοποιώντας διάφορα 
έπιπλα (ράφια, πάνελ, πάγκους κ.λ.π.), τα οποια θα φέρουν  κατάλληλες  πλαστικές υποδοχές – 
εξαρτήματα συνδέσμους, στις πλαϊνές όψεις - άκρα τους, στύλους και γεμίσματα – τάπες (fillers),  με 
τέτοια χαρακτηριστικά έτσι ώστε πολύ γρήγορα και εύκολα να μπορούν να συναρμολογηθούν και 
ταυτόχρονα να αποσυνδεθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία – έπιπλα, χωρίς την χρήση εργαλείων. Όλες οι 
ακμές και γωνίες των στύλων θα είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα  ευρώ  

Αριθμητικώς: 34,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
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Σελίδα 48 

Α.34 Ψηλος Στύλος συνδεσμολογίας Γ. 

                           

                   

Προμήθεια ενός τεμαχίου ψηλου 8γωνικου (ή αλλης καταλληλης διατομης)  Στύλου Συνδεσμολογίας με 
ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση έως ±2%): διάμετρο 6εκ. και ύψος 81εκ., που θα φέρει πάνω του 
ειδικό δαχτυλίδι κλειδώματος στο κάτω μέρος, ασφαλές για τα παιδιά, τέτοιας μορφής, που να μην μπορεί 
να τα «ξεκλειδωθεί» από ένα νήπιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από πλαστικό, μη τοξικό. Οι στύλοι αυτοί είναι απαραίτητοι για την σύνδεση διάφορων 
επίπλων (θα σου επιτρέπουν να διαμορφώνεις ελεύθερα έναν χώρο, χρησιμοποιώντας διάφορα έπιπλα 
(ράφια, πάνελ, πάγκους κ.λ.π.), τα οποια θα φέρουν κατάλληλες πλαστικές υποδοχές – εξαρτήματα 
συνδέσμους, στις πλαϊνές όψεις - άκρα τους, στύλους και fillers (γεμίσματα – τάπες), με τέτοια 
χαρακτηριστικά έτσι ώστε πολύ γρήγορα και εύκολα να μπορούν να συναρμολογηθούν και ταυτόχρονα να 
αποσυνδεθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία - έπιπλα χωρίς την χρήση εργαλείων. Όλες οι ακμές και γωνίες των 
στύλων θα είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριάντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 37,00€ 

 

http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
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Σελίδα 49 

Α.35 Ψηλος Στύλος συνδεσμολογίας Δ. 

                        

                   

Προμήθεια ενός τεμαχίου 8γωνικου (ή αλλης καταλληλης διατομης) Στύλου Συνδεσμολογίας με ενδεικτικές 
διαστάσεις (με απόκλιση εως ±2%): διάμετρο 6εκ. και ύψος 122εκ., που θα φέρει πάνω του ειδικό 
δαχτυλίδι κλειδώματος στο κάτω μέρος, ασφαλές για τα παιδιά, τέτοιας μορφής, που να μην μπορεί να τα 
«ξεκλειδωθεί» από ένα νήπιο, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από πλαστικό, μη τοξικό. Οι στύλοι αυτοί είναι απαραίτητοι για την σύνδεση διάφορων 
επίπλων  (θα σου επιτρέπουν να διαμορφώνεις ελεύθερα έναν χώρο, χρησιμοποιώντας διάφορα έπιπλα 
(ράφια, πάνελ, πάγκους κ.λ.π.), τα οποια θα φέρουν  κατάλληλες πλαστικές υποδοχές – εξαρτήματα 
συνδέσμους, στις πλαϊνές όψεις - άκρα τους, στύλους και fillers (γεμίσματα – τάπες), με τέτοια 
χαρακτηριστικά έτσι ώστε πολύ γρήγορα και εύκολα να μπορούν να συναρμολογηθούν και ταυτόχρονα να 
αποσυνδεθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία- επιπλα χωρίς την χρήση εργαλείων. Όλες οι ακμές και γωνίες των 
στύλων θα είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Σαράντα τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 44,00€ 

 

 

http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21
http://www.communityplaythings.co.uk/products/room-dividers/connectors/posts#%21


 

 

 

Σελίδα 50 

Α.36  Τάπα – γέμισμα (FILLER) 

 
Προμήθεια ενός τεμαχίου ΤΑΠΑΣ (FILLER) όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από πλαστικό, μη τοξικό. 

Οι Τάπες αυτές είναι απαραίτητες για την πλήρωση του κενού μεταξύ δυο επίπλων και δυο 8γωνικων 
στύλων: ένα σύστημα που σου επιτρέπει να διαμορφώνεις ελεύθερα έναν χώρο, χρησιμοποιώντας 
διάφορα έπιπλα (ράφια, πάνελ, πάγκους κ.λ.π.), τα οποια θα φέρουν καταλληλες πλαστικές υποδοχές – 
εξαρτήματα συνδέσμους, στις πλαϊνές όψεις - άκρα τους, στύλους και fillers (γεμίσματα – τάπες)), με 
τέτοια χαρακτηριστικά έτσι ώστε πολύ γρήγορα και εύκολα να μπορούν να συναρμολογηθούν και 
ταυτόχρονα να αποσυνδεθούν με τα υπόλοιπα έπιπλα χωρίς την χρήση εργαλείων. Όλες οι ακμές και 
γωνίες των στύλων θα είναι στρογγυλεμένες .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 7,00€ 

 

 

 

 



 

 

 

Σελίδα 51 

Α.37 Στρογγυλή τάπα – γέμισμα (FILLER) 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΑΠΑΣ (FILLER ) κατασκευασμένο από πλαστικό, μη τοξικό. Οι 
τάπες αυτές είναι απαραίτητες για την πλήρωση του κενού, που προκύπτει στο κέντρο μιας νησίδας 
επίπλων,  τα οποια θα φέρουν καταλληλες πλαστικές υποδοχές – εξαρτήματα συνδέσμους, στις πλαϊνές 
όψεις - άκρα τους, στύλους και fillers (γεμίσματα – τάπες), με τέτοια χαρακτηριστικά έτσι ώστε πολύ 
γρήγορα και εύκολα να μπορούν να συναρμολογηθούν και ταυτόχρονα να αποσυνδεθούν με τα 
υπόλοιπα έπιπλα, χωρίς την χρήση εργαλείων. Όλες οι ακμές και γωνίες των στύλων θα είναι 
στρογγυλεμένες .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 25,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 52 

Α.38 Ρηχό καλάθι αποθήκευσης RATTAN 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ρηχού καλαθιού αποθήκευσης, σχεδιασμένου να παρέχει οργανωμένη 
αποθήκευση  για τα ατομικά είδη νηπίων, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): πλάτος 28εκ., 
μήκος 36εκ , ύψος 7εκ., κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από καλάμι Rattan, όπως ενδεικτικά 
εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από φυσικό καλάμι rattan, με τελικό 
φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εννέα ευρώ  

Αριθμητικώς: 9,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 53 

Α.39 Βαθύ καλάθι αποθήκευσης RATTAN   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου βαθιού Καλαθιού Αποθήκευσης, σχεδιασμένου να παρέχει οργανωμένη 
αποθήκευση  για τα ατομικά είδη νηπίων, ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): πλάτος 28εκ., 
μήκος 36εκ , ύψος 15εκ., κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από καλάμι Rattan, όπως ενδεικτικά 
εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από φυσικό καλάμι rattan, με τελικό 
φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  
συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή 
βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 13,00€ 
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Α.40 Γωνιακό καλάθι αποθήκευσης RATTAN   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Γωνιακού Καλαθιού Αποθήκευσης (σε σχήμα τεταρτοκυκλίου), σχεδιασμένου 
να παρέχει οργανωμένη αποθήκευση  για τα ατομικά είδη νηπίων, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 
εως ±2%): πλάτος 36εκ., μήκος 36εκ, ύψος 15εκ., κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από καλάμι Rattan, 
όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από φυσικό καλάμι 
rattan, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ 
βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η 
βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 26,00€ 

 

 

 



 

 

 

Σελίδα 55 

Α.41  Ρηχό διάφανο πλαστικό δοχείο αποθήκευσης  

  

Προμήθεια ενός τεμαχίου ρηχού διάφανου πλαστικού Δοχείου Αποθήκευσης, σχεδιασμένου να παρέχει 
οργανωμένη αποθήκευσης (για χαρτιά έως μέγεθος Α4), ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως 
±2%): πλάτος 28εκ., μήκος 34εκ , ύψος 8εκ. (εσωτερικές διαστάσεις 23εκ Χ 30εκ), με διάφανη 
ενσωματωμένη θήκη για ετικέτες, κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από διάφανο πλαστικό, όπως 
ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εννέα ευρώ  

Αριθμητικώς: 9,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 56 

Α.42  Βαθύ διάφανο πλαστικό δοχείο αποθήκευσης   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου βαθιού διάφανου πλαστικού δοχείου αποθήκευσης, σχεδιασμένου να 
παρέχει οργανωμένη αποθήκευσης (για χαρτιά έως μέγεθος Α4), ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 
έως ±2%): πλάτος 28εκ., μήκος 34εκ , ύψος 15εκ. (εσωτερικές διαστάσεις 22εκ Χ 28εκ), με διάφανη 
ενσωματωμένη θήκη για ετικέτες, κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από διάφανο πλαστικό, όπως 
ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 
υπηρεσίας.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δέκα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 13,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 57 

Α.43 Μεσαίου μεγέθους καλάθι μεταφοράς & αποθήκευσης  

  

Προμήθεια ενός τεμαχίου μεσαίου μεγέθους καλαθιού μεταφοράς & αποθήκευσης, σχεδιασμένου να 
παρέχει οργανωμένη αποθήκευση  για διάφορα είδη αλλά και να παίζει τον ρολό δοχείου μεταφοράς 
με μαλακό και εύκολο πιάσιμο χειρολαβής για τα νήπια, έχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα 
στοιβάγματος όταν πρόκειται για καλάθια του ίδιου μεγέθους, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 
εως ±2%): πλάτος 27εκ., μήκος 37εκ και ύψος 15εκ., κατασκευασμένου από κοντραπλακέ ξύλο Οξυάς 
με πλαστικούς συνδέσμους και ενσωματωμένη διάφανη πλαστική θήκη ετικέτας αναγνώρισης, όπως 
ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 33,00€ 



 

 

 

Σελίδα 58 

Α.44 Μεγάλου μεγέθους καλάθι μεταφοράς  & αποθήκευσης 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου μεγάλου μεγέθους Καλαθιού Μεταφοράς & Αποθήκευσης, σχεδιασμένου να 
παρέχει οργανωμένη αποθήκευση  για διάφορα είδη αλλά και να παίζει τον ρολό δοχείου μεταφοράς, με 
μαλακό και εύκολο πιάσιμο χειρολαβής για τα νήπια έχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στοιβάγματος 
όταν πρόκειται για καλάθια του ίδιου μεγέθους, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): πλάτος 
31εκ., μήκος 42εκ και ύψος 15εκ., κατασκευασμένου από κοντραπλακέ ξύλο Οξυάς με πλαστικούς 
συνδέσμους και ενσωματωμένη διάφανη πλαστική θήκη ετικέτας αναγνώρισης, όπως ενδεικτικά 
εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Σαράντα ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 41,00€ 



 

 

 

Σελίδα 59 

Α.45 Γωνιακό καλάθι μεταφοράς & αποθήκευσης   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου γωνιακού Καλαθιού Μεταφοράς & Αποθήκευσης, σχεδιασμένου να παρέχει 
οργανωμένη αποθήκευση  για διάφορα είδη αλλά και να παίζει τον ρολό δοχείου μεταφοράς με μαλακό 
και εύκολο πιάσιμο χειρολαβής για τα νήπια, γενικών διαστάσεων: πλάτος 33εκ., μήκος 33εκ και ύψος 
15εκ., κατασκευασμένου από κοντραπλακέ ξύλο Οξυάς με πλαστικούς συνδέσμους και ενσωματωμένη 
διάφανη πλαστική θήκη ετικέτας αναγνώρισης, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες 
φωτογραφίες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Σαράντα έξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 46,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 60 

Α.46 Πάνελ βιβλιοθήκης μιας όψης  

 

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Πάνελ Βιβλιοθήκης μιας όψης, σχεδιασμένη να παρέχει έκθεση βιβλίων και 
εκπαιδευτικών περιοδικών, όλων των μεγεθών σε διάταξη επικάλυψης (εύκολη αναγνώριση τίτλων από 
τα νήπια), και ράφια στην πίσω όψη, δημιουργώντας «θήκες» τοποθέτησης πολύ μεγάλων βιβλίων, από 
μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς), ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): μήκος 94εκ., πλάτος ….εκ 
και ύψος 81εκ., με 5 θήκες (τραπεζοειδούς διατομής) – ράφια,  τοποθετημένα παράλληλα – το ένα πάνω 
από το άλλο- και «μετωπη» από διάφανο πλαστικό και τελείωμα ξύλινο, ύψους …..εκ. έμπροσθεν των 
ραφιών για να δημιουργηθεί η θήκη, να αποφευχθεί η πτώση των βιβλίων και να είναι εμφανές 
ολόκληρο το εμπροσθοφυλλο των βιβλίων, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, 
με δυνατότητα  ανάρτησης - στερέωσης του στον τοίχο, σε οποιοδήποτε ύψος (επιλογής) της Υπηρεσίας) 
ή να συνδεθεί χωρίς εργαλεία με τους ειδικούς συνδέσμους - υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο 
επάνω του στις πλαϊνές όψεις,  σε συνδυασμό με κατάλληλους 8γωνικους (ή άλλης κατάλληλης 
διατομής) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα, έτσι ώστε να διαμορφώνει 
διαχωριστικά κ.λ.π., κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό 
διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές 
– Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής 
της υπηρεσίας.   

Η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης - έκθεσης βιβλίων και διαφόρων εντύπων και 
περιοδικών, με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση από παιδιά.  Όλες οι 
ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 
στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 421,00€ 



 

 

 

Σελίδα 61 

Α.47 Μεγάλο πάνελ εκθετήριο – πίνακας παρουσιάσεων, δύο όψεων. 

   

Προμήθεια ενός τεμαχίου Πάνελ Εκθετήριο – Πίνακας παρουσιάσεων (display board), δυο όψεων, 
σχεδιασμένο να παρέχει επιφάνεια- ταμπλό για ανάρτηση εργασιών ή άλλων εικόνων, επιφάνεια για 
προσαρμογή  καλυμμάτων καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα μαυροπίνακα ή 
φανελένιες επιφάνειες, αποτελούμενο από: α) πλαίσιο μασίφ σκληρής ξυλεία Οξυάς), ενδεικτικών 
διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): μήκος 124εκ., και ύψος 61εκ. με μια κατακόρυφη τραβέρσα στο 
κέντρο του και β) 2 ταμπλό πλήρωσης του πλαισίου – κορνίζας (2 τμήματα μεταξύ πλαισίου και 
τραβέρσας), από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων, κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  Velcro, κατάλληλο για χρήση 
«σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, με δυνατότητα να συνδεθεί χωρίς εργαλεία με τους ειδικούς συνδέσμους - 
υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω του στις πλαϊνές όψεις,  σε συνδυασμό με 
καταλληλους 8γωνικους (ή αλλης καταλληλης διατομης) στύλους συνδεσμολογίας, τάπες και άλλα 
στοιχεία – έπιπλα, έτσι ώστε να διαμορφώνει το πάνω μέρος σε μια ραφιερα , να δημιουργεί 
διαχωριστικά,  κ.λ.π., κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό 
διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το Πάνελ θα χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εργασιών ή άλλων εικόνων 
ή διαφόρων επιφανειών, με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση από 
παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι 
ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό εξήντα τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 164,00€ 

 



 

 

 

Σελίδα 62 

A.48 Μικρό πάνελ εκθετήριο – πίνακας παρουσιάσεων, δύο όψεων. 

  
Προμήθεια ενός τεμαχίου Πάνελ Εκθετήριο – Πίνακας παρουσιάσεων (display board), δυο όψεων, 
σχεδιασμένο να παρέχει επιφάνεια- ταμπλό για ανάρτηση εργασιών ή άλλων εικόνων, επιφάνεια για 
προσαρμογή  καλυμμάτων καθρέπτη ασφαλείας, διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα μαυροπίνακα ή 
φανελένιες επιφάνειες, αποτελούμενο από: α) πλαίσιο μασίφ σκληρής ξυλεία Οξυάς), ενδεικτικών 
διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  μήκος 94εκ., και ύψος 61εκ. και β) ταμπλό πλήρωσης του 
πλαισίου – κορνίζας, από ειδικό υλικό  για πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων, κατασκευασμένο 
από πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  Velcro, κατάλληλο για 
χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, με δυνατότητα να συνδεθεί χωρίς εργαλεία με τους καταλληλους 
συνδέσμους - υποδοχείς, που θα φέρνει το ίδιο το έπιπλο επάνω του στις πλαϊνές όψεις,  σε 
συνδυασμό με κατάλληλους 8γωνικους (ή άλλης κατάλληλης διατομής)  στύλους συνδεσμολογίας, 
τάπες και άλλα στοιχεία – έπιπλα, έτσι ώστε να διαμορφώνει το πάνω μέρος σε μια ραφιέρα , να 
δημιουργεί διαχωριστικά,  κ.λ.π., κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο 
ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 
προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 
σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Το Πάνελ θα χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση εργασιών ή άλλων εικόνων 
ή διαφόρων επιφανειών, με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση από 
παιδιά. . Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι 
ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό είκοσι έξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 126,00€ 
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Α.49 Διάφανο κάλυμμα 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια ενός τετραγωνικού μέτρου διάφανου καλύμματος,  για προσαρμογή σε Πάνελ Εκθετήριο – 

Πίνακα παρουσιάσεων (Display board) ή γενικότερα σε κατάλληλη επιφάνεια πίσω όψης διαφόρων 

επίπλων (ραφιερων, βιβλιοθηκών κ.λ.π.), σχεδιασμένο να παρέχει διαφάνεια & προστασία σε 

αναρτημένες καλλιτεχνικές εργασίες των νηπίων ή άλλων εικόνων, κατασκευασμένο από υψηλής 

αντοχής και ευλυγισίας πλαστικό υλικό, κατάλληλο για προσαρμογή δια της μεθόδου «σκριτς - σκρατς»  

σε ταμπλό υπενδεδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  τύπου Velcro, όπως ενδεικτικαεμφανίζεται στις 

συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες. 

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου 

Ολογράφως: Εξήντα τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 64,00€ 



 

 

 

Σελίδα 64 

A.50  Κάλυμμα καθρέπτη ασφαλείας  

   

Προμήθεια ενός τετραγωνικού μέτρου καλύμματος καθρέπτη ασφαλείας,  για προσαρμογή σε Πάνελ 

Εκθετήριο – Πίνακα παρουσιάσεων (Display board), σε κατάλληλη επιφάνεια πίσω όψης διαφόρων 

επίπλων (ραφιερων, βιβλιοθηκών κ.λ.π.), ή σε οποιαδήποτε κατάλληλη επιφάνεια (π.χ. τοίχος) 

σχεδιασμένο να παρέχει διαφάνεια & προστασία σε αναρτημένες καλλιτεχνικές εργασίες των νηπίων ή 

άλλων εικόνων, κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής και ευλυγισίας πλαστικό υλικό, κατάλληλο για 

προσαρμογή δια της μεθόδου «σκριτς - σκρατς»  σε ταμπλό υπενδεδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  

τύπου Velcro, όπως εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες. 

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου 

Ολογράφως: Εκατό σαράντα εννέα ευρώ  

Αριθμητικώς: 149,00€ 
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A.51 Κάλυμμα επιφάνειας μαυροπίνακα.  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Καλύμματος Μαυροπίνακα, ), ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  

70εκ. χ 50εκ,   για προσαρμογή σε Πάνελ Εκθετήριο – Πίνακα παρουσιάσεων (Display board) ή γενικότερα 

σε κατάλληλη επιφάνεια πίσω όψης διαφόρων επίπλων (ραφιερων, βιβλιοθηκών κ.λ.π.), σχεδιασμένο να 

παρέχει διαφάνεια & προστασία σε αναρτημένες καλλιτεχνικές εργασίες των νηπίων ή άλλων εικόνων, 

κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής και ευλυγισίας πλαστικό υλικό, κατάλληλο για προσαρμογή δια 

της μεθόδου «σκριτς - σκρατς»  σε ταμπλό υπενδεδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  τύπου Velcro, όπως 

εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατόν ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 101,00€ 
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Α.52 Σετ ξύλινο "οικοδομικό υλικό" 

 

   
Προμήθεια ενός ΣΕΤ Ξύλινου «Οικοδομικού Υλικού» τουλαχιστον 360 τεμαχίων σε τουλαχιστον 21 

διαφορετικά σχήματα και συγκεκριμένα το σετ θα περιλαμβάνει ενδεικτικα και αναλογικα: 

Units 102 

Double units  76 

Quadruple units  22 

Half units   32 

Πυλώνες 16 

Διπλοί πυλώνες  8 

Τρίγωνα 8 

Μικρά τρίγωνα  16 

Ράμπες 16 

Μεγάλοι κύλινδροι  8 

Μικροί κύλινδροι  8 

Big building boards  8 

Roof boards  8 

Unit arches  4 

Elliptical curves  4 

Quarter circle arches  8 

Quarter circles  8 

Half roman arches  4 

Intersections 2 

Side roads  2 

Συνολικά τεμάχια  386 

 

διαστάσεων τέτοιων έτσι ώστε να χωράει να αποθηκευτεί ακριβώς είτε σε μια ραφιέρα με πλάτη και 

σταθερά ράφια ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 124 Χ 81εκ. είτε σε δυο χαμηλές 

ραφιέρες με πλάτη και σταθερά ράφια ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  124 Χ 61εκ. 

(μπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε αντίστοιχα καλάθια ή πλαστικά δοχεία), κατασκευασμένο από μασίφ 

σκληρή ξυλεία Οξυάς ή Σημύδας με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 

οργανική μη τοξική ματ βαφή συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 
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παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 

υπηρεσίας.  Το σετ  θα εξυπηρετεί την  χρήση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για την γωνιά «Οικοδομικό 

Υλικό»,  με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη και η χρήση και από παιδιά.  Όλες οι ακμές των 

ξύλινων blocks θα είναι βελούδινα λείες και θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε 

είναι στρογγυλεμένες οι ακμές και γωνίες τους και η απόκλιση στις διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι 

μικρότερη των 0,25χιλ.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 1.445,00€ 
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Α.53 Σετ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» από ξύλο ACCOYA για υπαίθρια χρήση. 

    
Προμήθεια ενός ΣΕΤ Ξύλινου «Οικοδομικού Υλικού» για υπαίθρια χρήση τουλάχιστον 90 τεμαχίων σε 10 
διαφορετικά σχήματα, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες, για 
πολυμορφικό παιχνίδι στην αυλή και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

14εκ. Blocks: 8 τεμ. 
28εκ. Blocks: 16 τεμ. 
56εκ. Blocks: 12 τεμ. 
112εκ. Blocks: 4 τεμ. 
14εκ. σανίδες: 8 τεμ. 
28εκ. σανίδες: 12τεμ. 
42εκ. σανίδες: 4 τεμ. 
56εκ. σανίδες: 12 τεμ. 
112εκ. σανίδες: 6 τεμ. 
Περιστρεφόμενοι Τροχοί: 8 τεμ. 

Σύνολο : 90 τεμάχια 

κατασκευασμένο από υλικά 100% ασφαλή για παιδιά (χωρίς τοξίνες και αιχμές)  και συγκεκριμένα:  

α) αδιάβροχο, ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες ακετυλιωμενο (Ακετυλίωση είναι μια διαδικασία 
επεξεργασίας παρόμοια με «πάστωμα», ασφαλής για παιδιά  και φιλική προς το περιβάλλον), 
πιστοποιημένο κατά FSC® (ελεγχόμενη υλοτόμηση σε δάση ταχείας ανάπτυξης και αφθονίας) ξύλο 
Accoya®  που αντέχει δεκαετίες σε άμεση επαφή με το έδαφος, δεν σκεβρώνει, δεν σαπίζει, δεν 
συρρικνώνεται κ.λ.π., και δεν χρειάζεται καμμιά προστασία, β) υψηλής αντοχής, UV-ανθεκτικά λαστιχένιά 
τελειώματα και καλύμματα που αποτρέπουν τον διαχωρισμό των κομματιών από μια σύνθεση και γ) 
ανοξείδωτο ατσάλι σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης (π.χ. βίδες κ.λ.π.) 

Το σετ  θα εξυπηρετεί την  χρήση Παιχνιδιού στην ύπαιθρο (ακόμα και σε ασταθές έδαφος .πχ. λάσπη) 
συναρμόζοντας και συνδυάζοντας τα διάφορα κομμάτια του για ένα δημιουργικό, ατέρμονης φαντασίας 
παιχνίδι με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη  η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές των ξύλινων 
blocks θα είναι βελούδινα λείες και θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 
στρογγυλεμένες οι ακμές και γωνίες τους. Το σετ θα φέρει εγγύηση τουλαχιστον 10 ετών. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οχτώ ευρώ  

Αριθμητικώς: 4.358,00€ 
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Α.54 Σετ επέκτασης «ΡΑΜΠΕΣ» από ξύλο ACCOYA για υπαίθρια χρήση, 4τεμ. 

 

    

Προμήθεια ενός Σετ Ραμπών 4 τεμαχίων σε 2 διαφορετικά μεγέθη (αποτελεί επέκταση για το Ξύλινο 

«Οικοδομικό Υλικό» για υπαίθρια χρήση Αccoya), για πολυμορφικό παιχνίδι με νερό, μπάλες κ.α. στην 

αυλή, όπως εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω:: 

Ράμπες ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): μήκους 28εκ.: 2τεμ. 

Ράμπες ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): μήκους 56εκ.: 2τεμ. 

---------------------------------- 

Συνολικά : 4 τεμάχια ράμπες 

κατασκευασμένο από υλικά 100% ασφαλή για παιδιά (χωρίς τοξίνες και αιχμές)  και συγκεκριμένα:  

α) αδιάβροχο, ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες ακετυλιωμενο (Ακετυλίωση είναι μια διαδικασία 
επεξεργασίας παρόμοια με «πάστωμα», ασφαλής για παιδιά  και φιλική προς το περιβάλλον), 
πιστοποιημένο κατά FSC® (ελεγχόμενη υλοτόμηση σε δάση ταχείας ανάπτυξης και αφθονίας) ξύλο 
Accoya®  που αντέχει δεκαετίες σε άμεση επαφή με το έδαφος, δεν σκεβρώνει, δεν σαπίζει, δεν 
συρρικνώνεται κ.λ.π., και δεν χρειάζεται καμμιά προστασία, β) υψηλής αντοχής, UV-ανθεκτικά 
λαστιχένιά τελειώματα και καλύμματα που αποτρέπουν τον διαχωρισμό των κομματιών από μια 
σύνθεση και γ) ανοξείδωτο ατσάλι σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης (π.χ. βίδες κ.λ.π.) 
Το σετ  θα εξυπηρετεί την  χρήση Παιχνιδιού στην ύπαιθρο (ακόμα και σε ασταθές έδαφος .πχ. λάσπη) 

συναρμόζοντας και συνδυάζοντας τα διάφορα κομμάτια του για ένα δημιουργικό παιχνίδι  φαντασίας, 

ισορροπίας κ.λ.π. με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη  η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές των 

ξύλινων blocks θα είναι βελούδινα λείες και θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι 

ώστε είναι στρογγυλεμένες οι ακμές και γωνίες τους. Το σετ θα φέρει εγγύηση τουλαχιστον 10 ετών. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 351,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 70 

Α.55 Σετ «ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΣΟΝΙΑ» από ξύλο ACCOYA για 

υπαίθρια χρήση 

                             

    

Προμήθεια ενός Σετ Πάγκος καθίσματος και αποθήκευσης με  2 τεμ. κασόνια (αποτελεί επέκταση για το 
Ξύλινο «Οικοδομικό Υλικό» για υπαίθρια χρήση Αccoya), αποθήκευσης, πολυμορφικό παιχνίδι κ.α. στην 
αυλή, όπως εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω:: 
Πάγκος (με δυο διαμερίσματα συρταρωσης κοφινιών) ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): 
μήκους 125εκ., πλάτος 44εκ. και ύψος 42εκ.: 1τεμ. 
Κασόνια ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): μήκους 56εκ., πλάτος 42εκ. και ύψος 28εκ.:  
2τεμ. 
-Συνολικά : 3 τεμάχια,  
κατασκευασμένο από υλικά 100% ασφαλή για παιδιά (χωρίς τοξίνες και αιχμές)  και συγκεκριμένα:  
α) αδιάβροχο, ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες ακετυλιωμενο (Ακετυλίωση είναι μια διαδικασία 
επεξεργασίας παρόμοια με «πάστωμα», ασφαλής για παιδιά  και φιλική προς το περιβάλλον), 
πιστοποιημένο κατά FSC® (ελεγχόμενη υλοτόμηση σε δάση ταχείας ανάπτυξης και αφθονίας) ξύλο 
Accoya®  που αντέχει δεκαετίες σε άμεση επαφή με το έδαφος, δεν σκεβρώνει, δεν σαπίζει, δεν 
συρρικνώνεται κ.λ.π., και δεν χρειάζεται καμμιά προστασία, β) υψηλής αντοχής, UV-ανθεκτικά λαστιχένιά 
τελειώματα και καλύμματα που αποτρέπουν τον διαχωρισμό των κομματιών από μια σύνθεση και γ) 
ανοξείδωτο ατσάλι σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης (π.χ. βίδες κ.λ.π.) 
Το σετ  θα εξυπηρετεί την  χρήση καθίσματος, αποθήκευσης μικρότερων παιχνιδιών στα κασόνια, αλλά 

και παιχνιδιού στην ύπαιθρο (ακόμα και σε ασταθές έδαφος .πχ. λάσπη) συναρμόζοντας και 

συνδυάζοντας  τα διάφορα κομμάτια του για ένα δημιουργικό παιχνίδι  φαντασίας, ισορροπίας, ερπειν, 

δραματοποίησης κ.λ.π. με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη  η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές 

του θα είναι βελούδινα λείες και θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 

στρογγυλεμένες οι ακμές και γωνίες τους. Το σετ θα φέρει εγγύηση τουλαχιστον 10 ετών. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εννιακόσια είκοσι ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 921,00€ 
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Α.56 Σετ «ΤΡΑΠΕΖΙ  & 2 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ» από ξύλο ACCOYA για υπαίθρια χρήση 

                     

Προμήθεια ενός Σετ Πάγκος καθίσματος και αποθήκευσης με  2 τεμ. κασόνια (αποτελεί επέκταση για το 

Ξύλινο «Οικοδομικό Υλικό» για υπαίθρια χρήση Αccoya), ενδεικτικού τύπου ή ισοδυνάμου Outlast της 

Community Playthings για χρήση καθίσματος, εργασίας, πολυμορφικό παιχνίδι κ.α. στην αυλή, όπως 

εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:: 

Ορθογώνιο Τραπέζι με τέσσερα πόδια ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  μήκους 150εκ., 

πλάτος 75εκ. και ύψος 50εκ.: 1τεμ. 

Καθιστικοί πάγκοι ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  μήκους 120εκ., πλάτος 30εκ. και 

ύψος 30εκ.:  2τεμ. 

Συνολικά : 3 τεμάχια,  

κατασκευασμένο από υλικά 100% ασφαλή για παιδιά (χωρίς τοξίνες και αιχμές)  και συγκεκριμένα : α) 

αδιάβροχο, ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες ακετυλιωμενο (Ακετυλίωση είναι μια διαδικασία 

επεξεργασίας παρόμοια με «πάστωμα», ασφαλής για παιδιά  και φιλική προς το περιβάλλον), 

πιστοποιημένο κατά FSC® (ελεγχόμενη υλοτόμηση σε δάση ταχείας ανάπτυξης και αφθονίας) ξύλο 

Accoya®  που αντέχει δεκαετίες σε άμεση επαφή με το έδαφος, δεν σκεβρώνει, δεν σαπίζει, δεν 

συρρικνώνεται κ.λ.π., και δεν χρειάζεται καμμιά προστασία, β) υψηλής αντοχής, UV-ανθεκτικά λαστιχένιά 

και πλαστικά τελειώματα, θήκες συναρμογής ποδιών και καλύμματα και γ) ανοξείδωτο ατσάλι σε όλα τα 

μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης (π.χ. βίδες κ.λ.π.) 

Η μεγάλη απόσταση μεταξύ των ποδιών του τραπεζιού και των πάγκων αποτρέπουν την κάμψη και η 
λαβή στο κέντρο των άνω επιφανειών τους επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση και αναδιάταξη τους. 
Το σετ  θα εξυπηρετεί την  χρήση καθίσματος, τραπεζιού εργασίας καλλιτεχνικών, εξυπηρέτησης 

φαγητού, πικνίκ αλλά και παιχνιδιού στην ύπαιθρο (ακόμα και σε ασταθές έδαφος .πχ. λάσπη) 

συναρμόζοντας και συνδυάζοντας  τα διάφορα κομμάτια του για ένα δημιουργικό παιχνίδι  φαντασίας, 

δραματοποίησης κ.λ.π. με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη  η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές 

του θα είναι βελούδινα λείες και θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 

στρογγυλεμένες οι ακμές και γωνίες τους. Το σετ θα φέρει εγγύηση τουλαχιστον 10 ετών. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια εξακόσια εξήντα δύο ευρώ  

Αριθμητικώς: 1.662,00€ 
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Α.57 Σετ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ»  

 

 

 

    

Προμήθεια ενός τεμαχίου σετ «Κέντρο άμμου και νερού», σχεδιασμένο για παιχνίδι με φυσικά υλικά 

όπως το νερό και η άμμος καθώς και για μελέτη - πειράματα επιστημών και ανακαλύψεων και θα 

αποτελείται από, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες: 

α) μια μεγάλη πλαισιωτή κατασκευή – «τραπέζι», ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 

114εκ.μηκος Χ 61εκ. πλάτος, η οποία θα περιλαμβάνει: «τραπέζι», καπάκι - σκέπασμα, 4 πόδια 

[τα δυο εξ αυτών με ρόδες], δοχείο σε σχήμα ταψιού και σχαρωτο ράφι αποθήκευσης παιχνιδιών,  

β) μια μικρή πλαισιωτή κατασκευή – «τραπέζι», ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  

67εκ.μηκος Χ 61εκ. πλάτος,  η οποία θα περιλαμβάνει: «τραπέζι», καπάκι - σκέπασμα, 4 πόδια [τα 

δυο εξ αυτών με ρόδες], δοχείο σε σχήμα ταψιού και σχαρωτο ράφι αποθήκευσης παιχνιδιών,  

γ) μια τέντα κάλυψης – στέγαστρο, η οποία θα παρέχει σκιά για το παιχνίδι, θα προσαρμόζεται 

στην μεγάλη πλαισιωτή κατασκευή – «τραπέζι» και θα περιλαμβάνει: το ύφασμα της τέντας, δυο 

κατακόρυφους στύλους, μια τραβέρσα κατά μήκος της οποίας ολισθαίνουν οι τροχαλίες και οι 

χοάνες (μπορεί να προσαρμοσθεί σε 3 διαφορετικά ύψη) και θα φέρει επάνω της στοιχεία 

κρέμασης για ποδιές κ.α., τρεις τραβέρσες με λωρίδες velcro), 
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δ) δυο δοχεία ροής  σε σχήμα βαθιού ταψιού και  

ε) δυο έξτρα kits που περιλαμβάνουν το κάθε ένα εξ αυτών: τροχαλία, χωνί και εύκαμπτους 

σωλήνες μέσα σε δικτυωτή τσάντα, για μελέτη επιστημών και ανακαλύψεων, πειραμάτων. 

Το ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό «ταψί», απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας, θα έχει 

περιμετρικά ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές στις ακμές για να κρατούν ανασηκωμένο το καπάκι 

- σκέπασμα και να εξυπηρετείται έτσι η κυκλοφορία του αέρα, τα πόδια θα μπορούν να 

προσαρμοστούν στο ύψος (ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 46εκ. / 61εκ. / 27εκ.) 

χωρίς εργαλεία και η αποστράγγιση θα πραγματοποιείται εύκολα με το εύκαμπτο λάστιχο - 

σωλήνα με καπάκι που διατίθεται με το σετ. Το καπάκι - σκέπασμα θα είναι από αδιάβροχο 

laminate,  η πλαισιωτή κατασκευή και το ράφι παιχνιδιών θα είναι κατασκευασμένα από ειδικά 

επεξεργασμένο με ρητίνη κοντραπλακέ ξύλου ενώ τα υπόλοιπα ξύλινα στοιχεία θα είναι από 

μασίφ σκληρή ξυλεία με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική 

μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν 

θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα).  Τα ράφια αποθήκευσης (σχαρωτα) θα είναι από συγκολημενο 

χαλύβδινο σύρμα (σε πλέγμα) με πλαστική επικάλυψη και το υλικό υφάσματος της τέντας θα είναι 

100% ακρυλικό. Τέλος τα δοχεία σε σχήμα ταψιού καθώς και τα δοχεία ροής σε σχήμα βαθιού 

ταψιού  θα είναι κατασκευασμένα από πολυμερικό με μηχανικές ιδιότητες. 

Το κέντρο άμμου και νερού θα χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι  και πειράματα εξυπηρετώντας την ανάγκη 

των παιδιών να έρθουν σε επαφή με φυσικά υλικά, με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 

προσέγγιση και η χρήση από αυτά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα 

κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες .  

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια εφτακόσια πενήντα ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 1.751,00€ 

 

 



 

 

 

Σελίδα 74 

ΤΜΗΜΑ Β: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Β.1  Παιχνιδόσπιτο – καβαλέτο ζωγραφικής 

   

Προμήθεια ενός Παιχνιδόσπιτου – καβαλέτο ζωγραφικής, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως 

±2%): μήκος 100εκ., πλάτος 64εκ και μέγιστο ύψος 82εκ. με χρήση Καβαλέτου – Επιφάνειας ζωγραφικής 
στην στέγη και καμινάδα για μολυβοθήκη και παράθυρο στην μια πλαϊνή όψη , σε σχήμα σπιτιού  
παιδικού σκίτσου, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από 
κοντραπλακέ  σημύδας με τελικό φινίρισμα οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, 
μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης 
επιλογής της υπηρεσίας και με ιδιότητες μαγνητικές και δυνατότητα γραφής με κιμωλίες (μαυροπίνακας) 
καθώς επίσης και δυνατότητα επιλογής της υπηρεσίας η τελική επιφάνεια της στέγης να έχει επένδυση 
laminate. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα επεξεργασθούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε 
είναι στρογγυλεμένες. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 533,00€ 
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Β.2  Παιδική βιβλιοθήκη με συρτάρια  

  

Προμήθεια ενός τεμαχίου Παιδικής βιβλιοθήκης με 2 μικρά συρτάρια (με μηχανισμό κίνησης υψηλής 

ποιότητας με φρένο), ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%):  μήκος 156εκ., πλάτος 35εκ και 

ύψος 120εκ. και με ράφια διαφορετικών διατάσεων (ύψος- μήκος- βάθος) που το βάθος τους 

μεγαλώνει καθώς προχωράμε στην επόμενη κάτω υψομετρική θέση (έτσι ώστε να προκύπτει αύξουσα 

διατομή του επίπλου από πάνω προς τα κάτω)  και ιδιαίτερου σχεδίου πόδια, όπως ενδεικτικά 

εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα 

υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις 

EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), 

απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.  Η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί την  χρήση 

αποθήκευσης βιβλίων και παιχνιδιών διαφόρων μεγεθών με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η 

προσέγγιση και η χρήση από παιδιά. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα επεξεργασθούν με τα 

κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξακόσια έντεκα ευρώ  

Αριθμητικώς: 611,00€ 
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Β.3  Χαμηλή συρταριέρα  

   

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Χαμηλής Συρταριέρας με 6  συρτάρια σε 2 σειρές καθ’ ύψος (τρία συρτάρια σε 

κάθε σειρά),  με μηχανισμό κίνησης υψηλής ποιότητας με φρένο), ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 

εως ±2%): μήκος 129εκ., πλάτος 40εκ και ύψος 55εκ.,με περιμετρικό χείλος στις τρεις πλευρές  και 

ιδιαίτερου σχεδίου κεκλιμένα πόδια, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 

κατασκευασμένη από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι και 

οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια 

παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της 

υπηρεσίας.  Η συρταριέρα θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης διαφόρων αντικειμένων, με 

διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες 

του επίπλου θα επεξεργασθούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 624,00€ 
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Β.4  Έπιπλο Ντουλάπα – Λινοθήκη με συρτάρια  

 

 

      

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Λινοθήκης, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): μήκος 

120εκ., πλάτος 50εκ και ύψος 184εκ., με  συρτάρια στο κάτω μέρος (με μηχανισμό κίνησης υψηλής 

ποιότητας με φρένο), ντουλάπια στήλες διαφορετικών διατάσεων στο πάνω μέρος, μια ανοιχτή θήκη – 

ράφι (ανοιχτό κουτί) και ιδιαίτερου σχεδίου πόδια, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες 

φωτογραφίες, κατασκευασμένο από κοντραπλακέ  σημύδας με τελικό φινίρισμα οργανική μη τοξική 

ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα 

περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας.  Η Βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί 

την  χρήση αποθήκευσης λευκών ειδών. Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα επεξεργασθούν με τα 

κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 1.555,00€ 
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Β.5  Έπιπλο γραφείου ΔΡΥΣ/ΔΕΡΜΑ 

        

Προμήθεια ενός τεμαχίου κομψού Επίπλου Γραφείου, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 

μήκος: 147εκ., πλάτος: 74εκ., ύψος: 76εκ. και συνολικό βάρος: 42κιλά, με δυο συρτάρια (εκατέρωθεν της 

θέσης όπου θα τοποθετηθεί το κάθισμα εργασίας) με πάτο υπενδεδυμένο με δέρμα (όπως αυτό 

περιγράφεται στην συνέχεια) και τρεις ξανοιγόμενες (flip-up ) θήκες – ντουλαπάκια, με πρόσβαση- 

άνοιγμα θύρας από πάνω, στο πίσω μέρος της άνω επιφάνειας του, για απόκρυψη ηλεκτρτ/κου 

εξοπλισμού (π.χ. καλώδια, μετασχηματιστές κ.λ.π.) αλλά και διάφορα άλλα είδη (μολύβια, χαρτιά κ.λ.π.),  

κατασκευασμέναo από μασίφ ξύλο δρυός, η επιφάνεια εργασίας του θα είναι από MDF, επιστρωμένη με 

αφρό πολυουρεθανης (πυκνότητας: 43-46 kg/m3) και  υπενδεδυμένη με δέρμα μοσχαριού (πάχους: 0.9-

1.0 χιλ.), απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας και τα ιδιαίτερου σχεδίου(έτσι ώστε να προκύπτει 

φθίνουσα διατομή από πάνω προς τα κάτω και τοποθετημένα με απόκλιση από την κατακόρυφο)) πόδια 

του από μασίφ ξύλο δρυός, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, 

κατασκευασμένο από ξύλο δρυός, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι, 

απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας. Το έπιπλο γραφείου  θα εξυπηρετεί την  χρήση από τους 

νηπιαγωγούς στο ιδιαίτερο χώρο του γραφείου τους.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εννιακόσια πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 905,00€ 
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Β.6  Έπιπλο βιβλιοθήκη γραφείου ΔΡΥΣ 

    

Προμήθεια ενός τεμαχίου Επίπλου Βιβλιοθήκης Γραφείου, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως 

±2%): μήκος: 94εκ., πλάτος: 45εκ., ύψος: 200εκ., με δυο ντουλάπια στο κάτω και φατνωματικη διάταξή 

ραφιών, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμέναo από 

μοριοσανίδα ή ινοσανιδα επενδυμένη με καπλαμά ξύλο δρυός, με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτο ματ 

μη τοξικό διάφανο βερνίκι ή βαφή λάκας  απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας. Το έπιπλο βιβλιοθήκη 

γραφείου  θα εξυπηρετεί την  χρήση αποθήκευσης αρχείων και βιβλίων από τους νηπιαγωγούς στο 

ιδιαίτερο χώρο του γραφείου τους.  

        

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 593,00€ 
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Β.7  Καρέκλα γραφείου με μπράτσα  

 

   

Προμήθεια ενός τεμαχίου κομψής Καρέκλας Γραφείου με μπράτσα και μεταλλική βάση, σε μοντέρνο 
design, με multitilt μηχανισμό, ρύθμισης ύψους και relax, με τροχήλατη  και περιστρεφόμενη βάση  και 
μπράτσα αλουμινίου (όψη ατσάλι χρώμιο), padded (100 % αφρός πολυεστέρα) επιφάνεια καθίσματος 
(καπιτονέ ή απλή) και πλάτη (ενιαία) και επένδυση  καθίσματος (σε απόχρωση, υλικό  και σχέδιο 
επιλογής της υπηρεσίας), όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Η καρέκλα θα  
εξυπηρετεί την  ανάγκη καθίσματος για εργασία στον χώρο του γραφείου των νηπιαγωγών κατά την 
διάρκεια του σχολικού προγράμματος και θα φέρει εγγύηση min.= 2 έτη. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριακόσια τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 304,00€ 

http://www.designplus.gr/el/%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1-portofino-ros%C3%A9-gold-el.html
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Β.8 Καρέκλα επισκέπτη γραφείου  

 

     

Προμήθεια ενός τεμαχίου κομψής Καρέκλας Επισκέπτη Γραφείου, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 
εως ±2%): πλατος:45εκ., βαθος:50εκ., και ύψος: 81εκ., κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ξύλο Δρυος 
με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη τοξικό διάφανο βερνίκι ή οργανική μη τοξική ματ βαφή  , 
απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Η καθιστική επιφάνεια και η πλάτη του καθίσματος  
θα είναι φορμαρισμένη - διαμορφωμένη  ενιαία χωρίς συνδέσμους, (σαν χυτή κατασκευή στην όψη) ενώ 
τα πόδια  θα είναι ιδιαίτερου σχεδίου (έτσι ώστε να προκύπτει φθίνουσα διατομή από πάνω προς τα 
κάτω και σε απόκλιση από την κατακόρυφο)) όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες 
φωτογραφίες. Η καρέκλα θα  εξυπηρετεί την  ανάγκη καθίσματος των επισκεπτών στον χώρο του 
γραφείου των νηπιαγωγών κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό είκοσι δύο ευρώ  

Αριθμητικώς: 122,00€ 

http://www.designplus.gr/el/%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B1-portofino-ros%C3%A9-gold-el.html
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Β.9 Κάδος απορριμμάτων 9lt. με DUMPER για μπάνιο  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Κάδου Απορριμμάτων, κυλινδρικού σχήματος με προεξέχουσα βάση και 
περιμετρικό λαστιχένιο δαχτυλίδι βάσης anti-slip (για να εξασφαλίζει ιδιαίτερη σταθερότητα), όπως 
ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση έως 
±5%): διαμέτρου βάσης 30 εκατοστών και ύψους 40εκ. και χωρητικότητας 9 λίτρων.  
Κατασκευασμένο από:  

⎯ Σώμα από χαλύβδινο φύλλο με επίστρωση βαφή πούδρας (powder - coated sheetsteel) χρώματος 
επιλογής της Υπηρεσίας, 

⎯ πτερύγια- καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά / πλαστικό εσωτερικά, 

⎯ πεντάλ με επικάλυψη χρωμίου, 

⎯ ένθετος κάδος από πλαστικό. 
Το δοχείο θα είναι υψηλής αντοχής ενώ θα διαθέτει ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση  και μια ιδιαίτερα 
σταθερή  σε στυλ ρετρό βάση.  
Στο εσωτερικό του θα υπάρχει δεύτερος κάδος, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±5%):  
(διάμετρος Χ ύψος): Φ23 Χ 14cm από πλαστικό όπου θα τοποθετούνται τα απορρίμματα.  
Θα διαθέτει μηχανισμό ανοίγματος με το πόδι (πεντάλ) και το καπάκι (2 πτερύγια) θα ανοίγει προς τα 
πλάγια σαν τα φτερά της πεταλούδας (butterfly) ενσωματώνοντας ένα ιδιαίτερα καινοτόμο 
ολοκληρωμένο σύστημα απόσβεσης κίνησης (damper) και ήχου διασφαλίζοντας έτσι το αθόρυβο 
κλείσιμο των πτερυγίων του καπακιού, την ασφάλεια χρήσης και τους κανόνες υγιεινής.  
  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ  

Αριθμητικώς: 60,00€ 
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Β.10 Κάδος απορριμμάτων 12lt. με DUMPER για μπάνιο  

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Κάδου Απορριμμάτων, κυλινδρικού σχήματος με προεξέχουσα βάση και 
περιμετρικό λαστιχένιο δαχτυλίδι βάσης anti-slip (εγια να εξασφαλίζει ιδιαίτερη σταθερότητα), όπως 
ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως 
±5%): διαμέτρου βάσης 30 εκατοστών και ύψους 51εκ. και χωρητικότητας 12 λίτρων.  
Κατασκευασμένο από:  

⎯ σώμα από χαλύβδινο φύλλο με επίστρωση βαφή πούδρας (powder - coated sheetsteel) 
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, 

⎯ πτερύγια- καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά / πλαστικό εσωτερικά, 

⎯ πεντάλ με επικάλυψη χρωμίου,  

⎯ ένθετος κάδος από πλαστικό. 
Το δοχείο θα είναι υψηλής αντοχής ενώ θα διαθέτει ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση  και μια ιδιαίτερα 
σταθερή  σε στυλ ρετρό βάση.  
Στο εσωτερικό του θα υπάρχει δεύτερος κάδος, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση έως ±5%):   
(διάμετρος Χ ύψος): Φ22 Χ 35cm από πλαστικό όπου θα τοποθετούνται τα απορρίμματα.  
Θα διαθέτει μηχανισμό ανοίγματος με το πόδι (πεντάλ) και το καπάκι (2 πτερύγια) θα ανοίγει προς τα 
πλάγια σαν τα φτερά της πεταλούδας (butterfly) ενσωματώνοντας ένα ιδιαίτερα καινοτόμο 
ολοκληρωμένο σύστημα απόσβεσης κίνησης (damper) και ήχου διασφαλίζοντας έτσι το αθόρυβο 
κλείσιμο των πτερυγίων του καπακιού, την ασφάλεια χρήσης και τους κανόνες υγιεινής.  
 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εβδομήντα εννέα ευρώ  

Αριθμητικώς: 79,00€ 
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Β.11 Κάδος απορριμμάτων 33lt. με DUMPER  

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου Κάδου Απορριμμάτων, κυλινδρικού σχήματος με προεξέχουσα βάση και 
περιμετρικό λαστιχένιο δαχτυλίδι βάσης anti-slip (για να εξασφαλίζει ιδιαίτερη σταθερότητα), όπως 
ακριβώς εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±5%): 

διαμέτρου βάσης 41 εκατοστών και ύψους 69εκ. και χωρητικότητας 33 λίτρων.  

Κατασκευασμένο από:  

⎯ Σώμα από χαλύβδινο φύλλο με επίστρωση βαφή πούδρας (powder - coated sheetsteel) 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, 

⎯ πτερύγια- καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι εξωτερικά / πλαστικό εσωτερικά, 

⎯ πεντάλ με επικάλυψη χρωμίου, 

⎯ ένθετος κάδος από πλαστικό. 

Το δοχείο θα είναι υψηλής αντοχής ενώ θα διαθέτει ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση  και μια ιδιαίτερα 

σταθερή  σε στυλ ρετρό βάση.  

Στο εσωτερικό του θα υπάρχει δεύτερος κάδος, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±5%): 

(διάμετρος Χ ύψος): Φ31 Χ 48cm από πλαστικό όπου θα τοποθετούνται τα απορρίμματα.  

Θα διαθέτει μηχανισμό ανοίγματος με το πόδι (πεντάλ) και το καπάκι (2 πτερύγια) θα ανοίγει προς 

τα πλάγια σαν τα φτερά της πεταλούδας (butterfly) ενσωματώνοντας ένα ιδιαίτερα καινοτόμο 

ολοκληρωμένο σύστημα απόσβεσης κίνησης (damper) και ήχου διασφαλίζοντας έτσι το αθόρυβο 

και ερμητικό κλείσιμο των πτερυγίων του καπακιού, την ασφάλεια χρήσης και τους κανόνες 

υγιεινής.  
 
 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό εξήντα εννέα ευρώ  

Αριθμητικώς: 169,00€ 
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Β.12 Επιδαπέδια χαρτοθήκη μπάνιου  

 

                  

 
Προμήθεια ενός τεμαχίου Σούπερ σταθερής επιδαπέδιας χαρτοθήκης μπάνιου σε κυλινδρικό σχήμα, με 
απότμηση όψης, κεντρικό άξονα και βάση, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες,  
κατάλληλη για το standard μέγεθος ρολών χαρτιών υγείας, με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως 
±2%):  διαμέτρου βάσης 15,5εκ. εκατοστών και ύψους 30εκ. 
Κατασκευασμένο από:  
Σώμα από χαλύβδινο φύλλο με επίστρωση βαφή πούδρας (powder - coated sheetsteel) χρώματος 
επιλογής της Υπηρεσίας και ανοξείδωτο ατσάλι (άξονας, βάση). 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 21,00€ 
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Β.13 Πιγκάλ μπάνιου  

 

 

        

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ΠΙΓΚΑΛ μπάνιου, κυλινδρικού σχήματος με προεξέχουσα βάση και περιμετρικό 
λαστιχένιο δαχτυλίδι βάσης anti-slip (για να εξασφαλίζει ιδιαίτερη σταθερότητα), κάλυμμά με λαβή και 
βούρτσα και αναιρούμενο εσωτερικό κάδο, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται  στις συνημμένες φωτογραφίες,  
τον καθαρισμό των λεκανών των W.C., με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±2%):  διαμέτρου 
βάσης 107χιλ. και ύψους 406χιλ. Κατασκευασμένο από: σώμα από χαλύβδινο φύλλο με επίστρωση βαφή 
πούδρας (powder - coated sheetsteel) χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι 
(άξονας, βάση) και πλαστικό ένθετο αφαιρούμενο κάδο. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Σαράντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 47,00€ 
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Β.14 Κάδος ανακύκλωσης απορριμμάτων ξύλινος εξωτ. χώρου  

 

       

Προμήθεια ενός τεμαχίου Κάδου Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Ξύλινος, εξωτερικών χώρων, με 
ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±5%):   40εκ.x40εκ.x75εκ., κατασκευασμένος από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm, με κάθετες διακοσμητικές ραβδώσεις, στεφάνι για τη συγκράτηση της 
σακούλας, δυνατότητα τοποθέτησης σταχτοδοχείου, βαμμένος με μη τοξικό κατάλληλο ματ βερνίκι για 
αντοχή και χρώμα (δεν θα περιέχει βαρέα μέταλλα), απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, πόδια από 
αλουμίνιο ρυθμιζόμενα στο ύψος και θα φέρει επιγραφή στην όψη, με τον τίτλο του είδους του υλικού 
το οποίο θα απορρίπτεται σε κάθε κάδο. όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες. 
Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα επεξεργασθούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε είναι 
στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό ογδόντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 187,00€ 
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Β.15 Προστατευτικό σύστημα δακτύλων για πόρτες 110° ύψους 180εκ.  

     

Προμήθεια και τοποθέτηση 1τεμ. συστήματος-σετ προστασίας δαχτύλων τύπου ή ισοδυνάμου 
FINGERSTOP 110ο της Next Systems, το οποίο θα αποτελείται από 2 ειδικά διαμορφωμένες πλαστικές 
κυρτές λωρίδες με ενδεικτικές διαστάσεις (με απόκλιση εως ±2%): συνολικού μήκους 1,80m η καθεμία και 
θα τοποθετηθεί σε ανοιγόμενες εσωτερικές πόρτες, οι οποίες ανοίγουν έως 110 μοίρες, προστατεύοντας 
τα δάχτυλα των παιδιών από τραυματισμό στην περιοχή που δημιουργείται το διάκενο από την πλευρά 
των μεντεσέδων, εσωτερικά και εξωτερικά της πόρτας. Το πλατύ κομμάτι θα τοποθετηθεί από την 
πλευρά όπου οι μεντεσέδες δεν είναι εμφανείς όταν η πόρτα είναι κλειστή ενώ το στενότερο κομμάτι 
από την πλευρά της πόρτας όπου οι μεντεσέδες της πόρτας είναι ακόμα ορατοί όταν αυτή είναι κλειστή. 
Το ένα άκρο θα στερεωθεί στην κάσα της πόρτας ενώ το άλλο στην ίδια την πόρτα. Αυτό ισχύει και για τα 
δύο μέρη. 
Χαρακτηριστικά συστήματος προστασίας δαχτύλων: 
⎯ Σετ: Αποτελείται από 2 μέρη (1 x εσωτερικό και 1 x εξωτερικό) 
⎯ Ενδεικτικο Μήκος (με απόκλιση εως ±5%):: 1,8m το κάθε κομμάτι 
⎯ Υλικό κατασκευής: Ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό 
⎯ Χρώμα: Διαφανές (κομψή και διακριτική εμφάνιση) 
⎯ Σχήμα: Πομπέ (κοίλο / κυρτό) 
⎯ Γωνία ανοίγματος πόρτας: έως 110ο 
⎯ Χρήση: 100.000 κύκλοι (ανοιγοκλεισίματα) 
⎯ Τρόπος στερέωσης: Αυτοκόλλητες ενσωματωμένες ταινίες ή βίδες 
⎯ Πιστοποίηση: TÜV 

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 24,00€ 
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Β.16 Σύστημα μεταλλικών ραφιών, αποθήκευσης φορτίων  

Προμήθεια 1 τετραγωνικού μέτρου συστήματος μεταλλικών ραφιών, αποθήκευσης φορτίων έως 450 kgr 
ανά ράφι, που θα αποτελείται από πλαίσια, δοκίδες, κάθετα χωρίσματα και ράφια, με ύψος πλαισίων, 
μήκος ραφιών και βάθος ραφιών ( 0,40-0,50-0,60-0,80-1,00 m), καθώς και σε σχέδιο και χρώμα επιλογής 
της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως διάτρητους ή μη γωνιακούς 
ορθοστάτες, μεταλλικά κομβοελάσματα, επίπεδα ράφια, διάτρητες ή μη πλάτες, κάθετα χωρίσματα, 
πλαστικά πέλματα και υλικά συναρμολόγησης (βίδες & παξιμάδια) και θα παραδοθεί πλήρως 
συναρμολογημένο. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς:  75,00€ 
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Β.17 Σετ σκευών γεύματος μπαμπού  

    

Προμήθεια 1 σετ σκευών γεύματος μπαμπού, κατασκευασμένο από φυσικές  ίνες μπαμπού 
(ανακυκλώσιμη ύλη εναλλακτική στην μελαμίνη) και αποτελείται από ένα κύπελο, ένα μπολ και ένα 
πιάτο διακοσμημένα με σκανδιναβικού ύφους σχέδια (επιλογής της υπηρεσίας): π.χ. ντραμς, φιόγκους, 
καπέλα πάρτι, θαλασσινά μοτίβα, πόλεις κ.λ.π., ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±5%): 

αντίστοιχα:  

κύπελο: Ø: 7.5 x H: 9 cm,  

μπολ: Ø: 16 x H: 4.5 cm,  

πιάτο: Ø: 20 x H: 2 cm,  

ελεύθερο από BPA, PCP και φθαλικές ενώσεις, ανακυκλώσιμο και πλενομενο σε πλυντήριο πιάτων. 

 

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 15,00€ 



 

 

 

Σελίδα 91 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

Γ.1 «Ινδιάνικη» σκηνή  

       

Προμήθεια ενός τεμαχίου «Ινδιάνικης» Σκηνής, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 178εκ. 
κλειστή, 158εκ ανοιχτή και βάση ανοίγματος 128εκ., αποτελούμενη από σκελετό FSC πιστοποιημένο 
ξύλο πεύκου, επενδυμένη με αφαιρούμενο, πλενόμμενο κάλυμμα από 100% υφαντό βάμβακι βάρους 
τουλάχιστον 400γρ., πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας και σε σχέδιο 
όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες.  Η «ινδιάνικη» σκηνή, θα μπορεί να 
καλύψει έως τρία (3) νήπια και θα εξυπηρετεί την  χρήση απομόνωσης, φωλιάς, παιχνιδιού ρόλων & 
φαντασίας, κρυψώνας κ.λ.π., με διαστάσεις τέτοιες έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και η 
χρήση της από παιδιά.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό δέκα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 113,00€ 
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Γ.2 «Σπίτι - καλύβα» ανάπαυσης  

     

Προμήθεια ενός τεμαχίου «ΣΠΙΤΙ-ΚΑΛΥΒΑ» Ανάπαυσης, με ξύλινο σκελετό και υφασμάτινη στέγη - 
τέντα, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): 66cm X 126cm X 113.5cm, αποτελούμενη από 
σκελετό (πλαισιωτή κατασκευή σε σχήμα σπιτιού παιδικής ζωγραφιάς) κατασκευασμένο από 
πιστοποιημένο κατά FSC ξύλο Οξυάς, επενδυμένη στο πάνω μέρος (στέγη & φάσα - κατεβατό γύρω από 
αυτήν) με αφαιρούμενο, πλενόμμενο κάλυμμα από 100% υφαντό βάμβακι βάρους τουλάχιστον 400γρ., 
πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, απόχρωσης και σχεδίου υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και σε 
σχέδιο όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες.  Το  «ΣΠΙΤΙ – ΚΑΛΥΒΑ» Ανάπαυσης, 
θα εξυπηρετεί την  ανάγκη ανάπαυσης των νηπίων κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος, 
αλλά και την χρήση φωλιάς, παιχνιδιού ρόλων, κρυψώνας κ.λ.π., με διαστάσεις τέτοιες έτσι ώστε να 
είναι εύκολη η προσέγγιση και η χρήση της από παιδιά.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό τριάντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 137,00€ 
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Γ.3 Στρώμα ανάπαυσης 

   

Προμήθεια ενός τεμαχίου Στρώματος Ανάπαυσης, ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%): 

120cm X 60cm X 4cm, με γέμισμα εσωτερικά από: 50% βαμβάκι και 50% πολυεστερικό αφρό 
πολυουρεθάνης και επενδυμένο εξωτερικά με αφαιρούμενο, πλενόμμενο (τουλάχιστον στους 30 
βαθμούς κελσίου) κάλυμμα από 100% υφαντό  βάμβακι βάρους τουλάχιστον 400γρ., πιστοποιημένο 
κατά OEKO-TEX, με μαλακή υφή, απόχρωσης και σχεδίου υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και σε 
σχέδιο όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Το Στρώμα Ανάπαυσης, θα 
εξυπηρετεί την  ανάγκη ανάπαυσης των νηπίων (τοποθετώντας το στο πλαίσιο βάσης του «Σπιτιού – 
Καλύβα» Ανάπαυσης) κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος, αλλά και την χρήση χαλάρωσης, 
παιχνιδιού ρόλων, μαλακής γωνιάς κ.λ.π. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα  ευρώ  

Αριθμητικώς: 50,00€ 
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Γ.4 Μαξιλάρα δαπέδου. 

   

Προμήθεια ενός τεμαχίου μαξιλάρας δαπέδου,  ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±5%): 72εκ X 
14εκ X 72εκ. Περιέχει γέμιση από μικροπέρλες διογκωμένης πολυστερίνης  μέσα σε θήκη και 
επενδυμένο εξωτερικά με αφαιρούμενο, πλενόμενο κάλυμμα από 100% υφαντό βαμβάκι βάρους 
τουλάχιστον 400γρ., πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX,  απόχρωσης υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας 
και σε σχέδιο όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, που φέρνει χειρολαβή από 
τεχνητό δέρμα για την ευκολία της μεταφοράς.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 57,00€ 
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Γ.5 Μικρό χαλί δαπέδου. 

   

Προμήθεια ενός τεμαχίου μικρού στρογγυλού μεγέθους χαλί, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως 

±2%): διαμέτρου D:105εκ., με γέμισμα από  100% πολυεστέρα και επενδυμένο εξωτερικά με διπλής 
όψεως, καπιτονέ υφής,  αφαιρούμενο, πλενόμενο κάλυμμα από 100% υφαντό βαμβάκι βάρους 
τουλάχιστον 400γρ., πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX,  απόχρωσης υφάσματος, επιλογής της Υπηρεσίας 
και σε σχέδιο όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Το μικρό χαλί θα εξυπηρετεί 
ως δάπεδο βάσης για την «ινδιάνικη σκηνή» και για το παιχνίδι των νηπίων στο δάπεδο. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 54,00€ 
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Γ.6 Μεγάλο χαλί  δαπέδου. 

  

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου μεγάλου στρογγυλού μεγέθους χαλί, ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση 
εως ±2%): διαμέτρου D:145cm, με γέμισμα από  100% πολυεστέρα και επενδυμένο εξωτερικά με διπλής 
όψεως διαφορετικού σχεδίου,  αφαιρούμενο, πλενόμενο κάλυμμα από 100% υφαντό βαμβάκι βάρους 
τουλάχιστον 400γρ., πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX,  απόχρωσης υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και 
σε σχέδιο όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Το μεγάλο χαλί θα εξυπηρετεί ως 
δάπεδο βάσης για την «ινδιάνικη σκηνή» και για το παιχνίδι των νηπίων στο δάπεδο. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 54,00€ 
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Γ.7 Μικρού μεγέθους μαξιλάρι. 

     

Προμήθεια ενός τεμαχίου μικρού μεγέθους μαξιλαριού ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±5%): 

34εκ Χ 23εκ, με εξωτερικό κάλυμμα από υφαντό βαμβάκι διαγώνιας (twill cotton),  ή άλλου τύπου ραφής 
επιλογής της υπηρεσίας, πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, αφαιρούμενο και πλενόμενο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή, απόχρωσης υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και σε σχέδιο όπως ενδεικτικά 
εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, με ή χωρίς περιμετρικό ρέλι χρώματος επιλογής της 
υπηρεσίας, με δεύτερο κάλυμμα εσωτερικά από  100% πολυπροπυλένιο και με γέμισμα από 100% 
πολυεστέρ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ  

Αριθμητικώς: 12,00€ 
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Γ.8  Μεγάλου μεγέθους μαξιλάρι. 

    

Προμήθεια ενός τεμαχίου μεγάλου μαξιλαριού ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±5%): 50εκ Χ 
50εκ, με εξωτερικό κάλυμμα από υφαντό βαμβάκι διαγώνιας (twill cotton),  ή άλλου τύπου ραφής 
επιλογής της υπηρεσίας, πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, αφαιρούμενο και πλενόμενο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή, απόχρωσης υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και σε σχέδιο όπως ενδεικτικά 
εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, επιλογή της υπηρεσίας, με δεύτερο κάλυμμα εσωτερικά από  
100% πολυπροπυλένιο και με γέμισμα από 100% πολυεστέρ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι εννιά ευρώ  

Αριθμητικώς: 29,00€ 
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Γ.9 Μεσαίου μεγέθους μαξιλάρι. 

  4   

Προμήθεια ενός τεμαχίου μεγάλου μαξιλαριού ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±5%): 45εκ Χ 
35εκ, με εξωτερικό κάλυμμα από υφαντό βαμβάκι διαγώνιας (twill cotton),  ή άλλου τύπου ραφής 
επιλογής της υπηρεσίας, πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, αφαιρούμενο και πλενόμενο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή, απόχρωσης υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και σε σχέδιο όπως  
ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, με ή χωρίς περιμετρικό ρέλι χρώματος επιλογής 
της υπηρεσίας, με δεύτερο κάλυμμα εσωτερικά από  100% πολυπροπυλένιο και με γέμισμα από 100% 
πολυεστέρ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 25,00€ 
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Γ.10 Ορθογώνιου μεγέθους μαξιλάρι. 

     

Προμήθεια ενός τεμαχίου ορθογώνιου μεγέθους μαξιλαριού ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως 

±2%): 52εκ Χ 24εκ, με εξωτερικό κάλυμμα από υφαντό βαμβάκι διαγώνιας (twill cotton),  ή άλλου τύπου 
ραφής επιλογής της υπηρεσίας,  πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, αφαιρούμενο και πλενόμενο σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή απόχρωσης υφάσματος επιλογής της Υπηρεσίας και σε σχέδιο όπως 
ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες, με δεύτερο κάλυμμα εσωτερικά από  100% 
πολυπροπυλένιο και με γέμισμα από 100% πολυεστέρ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 14,00€ 
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Γ.11 Χαλί εισόδου κοκοφοίνικα με λογότυπο  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση 1τ.μ. χαλί εισόδου κοκοφοίνικα, ενδεικτικού (με απόκλιση εως ±5%): πάχους 
πέλους 29χιλ., σύνθεση 100% Sisal, χρώμα φυσικό ή επιλογής της Υπηρεσίας, υπόστρωμα 
κατασκευασμένο από λάστιχο για αντιολισθηρότητα, σε διαστάσεις επιλογής της Υπηρεσίας, ανθεκτικό, 
πλενόμμενο. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η εκτύπωση λογοτύπου στην άνω επιφάνεια του χαλιού 
με σχέδιο & κείμενο επιλογής της Υπηρεσίας. 

Τιμή ενός τετραγωνικού 

Ολογράφως: Διακόσια τριάντα δύο ευρώ  

Αριθμητικώς: 232,00€ 
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Γ.12 Κουρτίνες  από 100% ίνες φυσικών υλικών, με επένδυση BLACKOUT 

        

Προμήθεια και τοποθέτηση 1τ.μ. κουρτίνας, με ύφασμα σύνθεσης από ίνες 100% λινού, βαμβακιού, 
μπαμπού ή άλλων φυσικών υλικών ή μίξη αυτών επιλογής της Υπηρεσίας σε σχέδιο, χρώμα, υφή, 
επεξεργασία υφάσματος (π.χ. dip-dyed κ.α.) και είδος ραφής επίσης επιλογής της Υπηρεσίας, επενδυμένη 
στην πίσω όψη με δεύτερο ματ υφής ύφασμα Blackout (η κουρτίνα δηλ. θα είναι «φοδραρισμένη» με 
υλικό ολικής συσκότισης). 

Περιλαμβάνονται : οι κουρτίνες, οι επενδύσεις Blackout της πίσω όψης, η  πλήρης εργασία ραφής, 
«φοδραρίσματος» και τοποθέτησης καθώς επίσης πάσης φύσεως υλικά, μικρούλικά και εξαρτήματα 
ανάρτησης τους σε θέση υποδεικνυομένη από την Υπηρεσία. 

Τιμή ενός τετραγωνικού 

Ολογράφως: Εκατό δώδεκα ευρώ  

Αριθμητικώς: 112,00€ 
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Γ.13 Κουρτίνες από 100% ίνες φυσικών υλικών 

                           

Προμήθεια και τοποθέτηση 1τ.μ. Κουρτίνας, με ύφασμα σύνθεσης από ίνες 100% λινού, βαμβακιού, 
μπαμπού ή άλλων φυσικών υλικών ή μίξη αυτών επιλογής της Υπηρεσίας σε σχέδιο, χρώμα, υφή, 
επεξεργασία υφάσματος(π.χ. dip-dyed κ.α.) και είδος ραφής επίσης επιλογής της Υπηρεσίας, χωρίς 
επένδυση στην πίσω όψη  

Περιλαμβάνονται : οι κουρτίνες, η  πλήρης εργασία ραφής, «φοδραρίσματος» και τοποθέτησης καθώς 
επίσης πάσης φύσεως υλικά, μικρούλικά και εξαρτήματα ανάρτησης τους σε θέση υποδεικνυομένη από 
την Υπηρεσία. 

Τιμή ενός τετραγωνικού 

Ολογράφως: Εκατό δέκα ευρώ  

Αριθμητικώς: 110,00€ 
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Γ.14 Σετ συρματόσχοινο με 2 εξαρτήματα για ανάρτηση κουρτίνας 

   

 

Προμήθεια και τοποθέτηση 1 πλήρους Σετ, από ανοξείδωτο ατσάλι, Συρματόσχοινου (σύρμα) και 2 
τεμαχίων εξαρτημάτων στήριξης, ρυθμιζόμενης γωνίας για ανάρτηση κουρτινών κ.α., με δυνατότητα 
κοπής στο επιθυμητό μήκος και τοποθέτησης  σε τοίχο ή σε οροφή. Το σετ θα περιλαμβάνει: 1 σύρμα 
κουρτινών μήκους τουλάχιστον 500εκ και 2 εξαρτήματα ρυθμιζόμενης γωνίας για στήριξη αυτού 
(επιπλέον απαιτούμενα στηρίγματα αποζημιώνονται ιδιαίτερα με άλλο άρθρο) και για ανάρτηση 
μέγιστου φορτιού 5κιλων.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια του πλήρους σετ συρματόσχοινου με 2 εξαρτήματα, τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα υλικά και  μικρούλικά κατάλληλα για το υλικό του τοίχου ή της οροφής ανάρτησης 
καθώς και η εργασία πλήρους και ασφαλούς τοποθέτησης αυτού του σε θέση υποδεικνυομένη από την 
Υπηρεσία .  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 14,00€ 
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Γ.15 Γωνιακό εξάρτημα στήριξης συρματόσχοινου 

 

  

Προμήθεια και τοποθέτηση 1 τεμαχίου εξαρτήματος στήριξης συρματόσχοινου από ανοξείδωτο ατσάλι, 
ρυθμιζόμενης γωνίας για ανάρτηση κουρτινών κ.α.,  με δυνατότητα τοποθέτησης  σε τοίχο ή σε οροφή. 

Για σταθερότητα θα χρειαστούν επιπλέον εξαρτήματα στήριξης για τα συρματόσχοινα μήκους άνω των 
140 cm και συγκεκριμένα: έως μήκος 280 cm θα χρειαστεί 1 επιπλέον εξάρτημα, έως μήκος 420 cm θα 
χρειαστούν 2 επιπλέον εξαρτήματα και τέλος έως 500 cm θα χρειαστούν 3 επιπλέον εξαρτήματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 1 γωνιακο εξάρτημα στήριξης συρματόσχοινου , τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα υλικά και  μικρούλικά κατάλληλα για το υλικό του δαπέδου ή της οροφής ανάρτησης καθώς 
και η εργασία πλήρους και ασφαλούς τοποθέτησης αυτού του σε θέση υποδεικνυομένη από την 
Υπηρεσία.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 5,00€ 
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Γ.16 Σετ Γάντζων με κλιπ ανάρτησης κουρτίνας 

    

Προμήθεια και τοποθέτηση 1 Σετ τουλάχιστον 24 τεμαχίων, γάντζων με κλιπ, από ανοξείδωτο ατσάλι,    
ανάρτησης κουρτινών, φωτογραφιών, εργασιών κ.λ.π  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Έξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 6,00€ 
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Γ.17 Σετ οδηγού αναρτησησς κουρτινων με εξάρτημα τοίχου 

 

   
Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) πλήρους σετ ενός οδηγου αναρτησης κουρτινων και τριών 

τουλάχιστον επίτοιχων εξαρτημάτων στήριξης για ανάρτηση κουρτινών, με δυνατότητα προσαρμογής 
στο επιθυμητό μήκος και ρύθμισης του βάθους των επίτοιχων εξαρτημάτων ανάλογα με το άνοιγμα και 
την θέση του κουφώματος. Το σετ θα περιλαμβάνει: έναν οδηγο αναρτησησς κουρτινων ενδεικτικών 
διαστάσεων (με απόκλιση εως ±2%): ελάχιστο μήκος 210εκ και μέγιστο μήκος 385εκ.,  τουλαχιστον τρία 
εξαρτήματα για στήριξη αυτού και για ανάρτηση μέγιστου φορτιού 10 κιλών. 
Υλικά κατασκευής: 

⎯ Βέργα: ατσάλι, επινικελωμένο, διαφανής λάκα  

Στήριγμα τοίχου: 

⎯ Ψευδάργυρος, επινικελωμένο, διαφανής λάκα 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια του πλήρους σετ οδηγου αναρτησησς κουρτινων και 

τουλαχιστον 3 επίτοιχων εξαρτημάτων στήριξης, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά και  
μικρούλικά κατάλληλα για το υλικό του τοίχου ανάρτησης καθώς και η εργασία πλήρους και ασφαλούς 
τοποθέτησης αυτού του σε θέση υποδεικνυομένη από την Υπηρεσία.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 54,00€ 
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Γ.18  Σύνθεση 4 τεμαχίων μαλακού καναπέ & πουφ  

   

Προμήθεια ενός τεμαχίου Σύνθεσης μαλακής Πολυθρόνας & πουφ), ενδεικτικών διαστάσεων (με 

απόκλιση έως ±5%): μήκος 130εκ., πλάτος 65εκ και ύψος 37εκ., αποτελούμενη από τέσσερα (4) τεμάχια 

και έναν ελαστικό ιμάντα συγκράτησης αυτών,  σε σχέδιο όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνημμένες 

φωτογραφίες, επενδυμένη με αφαιρούμενο, πλενόμμενο κάλυμμα από 100% υφαντό βάμβακι, 

πιστοποιημένο κατά OEKO-TEX, απόχρωσης και σε σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας και υλικό 

γεμίσματος: πολυουεραθανικό αφρό 20d.  Η Σύνθεση της μαλακής Πολυθρόνας & του πουφ, θα 

εξυπηρετεί την  χρήση καθίσματος, τραπεζιού, παιχνιδιού, διαχωριστικού, πύλης, τούνελ κ.λ.π., με 

διαστάσεις και βάρος τέτοια ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση, η μετακίνηση και η χρήση από παιδιά.   

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό δεκατρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 113,00€ 
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Δ.1  Ξύλινο κουκλοθέατρο 

 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ξύλινου Κουκλοθεάτρου, κατασκευασμένου από μασίφ σκληρή ξυλεία Οξυάς 

(πλαίσια) και κοντραπλακέ Οξυάς (πάνελ), ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως ±2%):: μήκος 106εκ. 

και ύψος 122εκ. Το ξύλινο κουκλοθέατρο θα περιλαμβάνει: ένα σταθερό πάνελ κουκλοθέατρου με 

ενσωματωμένη ραφιερα αποθήκευσης στο κάτω μέρος και σκηνή ενδεικτικου βάθους (με απόκλιση εως 

±2%)::  37εκ. (με πλάτη), πίνακα παρουσιάσεων (display board) στην πίσω όψη του από ειδικό υλικό  για 

πίνακες καρφιτσώματος ανακοινώσεων κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο στο εσωτερικό, 

επενδυμένο με ειδικό νάιλον ύφασμα  Velcro, κατάλληλο για χρήση «σκριτς- σκρατς» εξωτερικά, έτσι 

ώστε να μπορεί να υποδεχτεί κατάλληλη επιφάνεια καθρέπτη ασφαλείας , διάφανο κάλυμμα, κάλυμμα 

μαυροπίνακα ή φανελένιες επιφάνειες, κουρτινόξυλο και δυο τεμάχια υφασμάτινης βαμβακερής 

κουρτίνας – αυλαίας, δυο 8γωνικους στύλους, ύψους: 122εκ, συνδεσμολογίας δυο ξύλινες αντηρίδες 

(wings) ενδεικτικου ύψους (με απόκλιση εως ±2%): 61 εκ.  στις πλαϊνές όψεις, καθώς και τα καταλληλα 

πλαστικά εξαρτήματα - υποδοχείς στις πλαϊνές όψεις, απαραίτητα για την συνδεσμολογία του επίπλου 

με άλλα έπιπλα (με στύλους συνδεσμολογίας, καπάκια κάλυψης κ λ. π.), ρόδες για να μπορεί να 

μετακινηθεί και δυνατότητα απόκρυψης αυτών με κινούμενη μπάζα, όπως ενδεικτικά εμφανίζεται  στις 

συνημμένες φωτογραφίες, κατασκευασμένο από ξύλο οξιάς με τελικό φινίρισμα υδατοδιαλυτό ματ μη 

τοξικό διάφανο βερνίκι και οργανική μη τοξική ματ βαφή  συμμορφούμενη με  τις EN71, μέρος 3 

προδιαγραφές – Ασφάλεια παιχνιδιών – (δεν θα περιέχει η βαφή βαρέα μέταλλα), απόχρωσης και σε 

σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας.   

Το έπιπλο θα εξυπηρετεί την  χρήση: σκηνή για παιχνίδι κουκλοθεάτρου, πίνακας παρουσίασης και   

αποθήκευσης γαντοκουκλων κουκλοθεάτρου, με διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση 

και η χρήση από παιδιά.  Όλες οι ακμές και γωνίες του επίπλου θα έχουν επεξεργασθεί με τα κατάλληλα 

εργαλεία έτσι ώστε είναι στρογγυλεμένες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εφτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 775,00€ 
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Δ.2  Ξύλινο κλασσικό κουκλόσπιτο 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ξύλινου «Κλασσικό Κουκλόσπιτο», ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως 
±10%): 62.5εκ. x 47.0εκ. x 57.5 εκ. Το κουκλόσπιτο θα διαθέτει  κατ΄ελάχιστον: δυο ορόφους, στέγη, 
μπαλκόνι, και 4 δωμάτια που μπορούν να επιπλωθούν, (τα έπιπλα και οι κούκλες δεν 
συμπεριλαμβάνονται) όπως ενδεικτικά εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες – φωτογραφίες, 
κατασκευασμένο από φυσικό μασιφ ξύλο (πιστοποιημένo κατά FSC: forest stewardship council-
Συμβούλιο επιστασίας των δασών)  ειδικά επεξεργασμένου χωρίς βακτήρια και μικροοργανισμούς, 
συναρμολογημένο με μη τοξική κόλλα (χωρίς φορμαλδεΰδη) και με τελικό φινίρισμα απο μη τοξικές 
βαφές ή/και βερνίκια με βάση το νερό χωρίς βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο μόλυβδος, υδράργυρος κ.ά.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Ενενήντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 93,00€ 
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Δ.3 Ξύλινο ισόγειο για το κλασσικό κουκλόσπιτο 

 

Προμήθεια ενός τεμαχίου ξύλινου «Κλασσικό Κουκλόσπιτο», ενδεικτικών διαστάσεων (με αποκλιση εως ±10%): 
62.5εκ. x 35.0 εκ.x 25.0 εκ.,  όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις συνοδευτικές εικόνες, κατασκευασμένο από φυσικό 
μασιφ ξύλο (πιστοποιημένοo κατά FSC: forest stewardship council-Συμβούλιο επιστασίας των δασών) ειδικά 
επεξεργασμένου χωρίς βακτήρια και μικροοργανισμούς, συναρμολογημένο με μη τοξική κόλλα (χωρίς 
φορμαλδεΰδη) και με τελικό φινίρισμα από μη τοξικές βαφές ή/και βερνίκια με βάση το νερό χωρίς βαρέα μέταλλα, 
όπως είναι ο μόλυβδος, υδράργυρος κ.ά.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 53,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.4 Ξύλινο οικολογικό κουκλόσπιτο με επίπλωση  
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Προμήθεια ενός τεμαχίου ξύλινου «Οικολογικό Κουκλόσπιτο με Επίπλωση», ενδεικτικών διαστάσεων (με 

απόκλιση εως ±10%): 45.5εκ. x 55.5εκ. x 56.7 εκ., διώροφο, όπως ενδεικτικα εμφανίζεται στις 

συνοδευτικές εικόνες, κατασκευασμένο από φυσικό μασιφξύλο (πιστοποιημένo κατά FSC: forest 

stewardship council-Συμβούλιο επιστασίας των δασών) ειδικά επεξεργασμένου χωρίς βακτήρια και 

μικροοργανισμούς, συναρμολογημένο με μη τοξική κόλλα (χωρίς φορμαλδεΰδη) και με τελικό φινίρισμα 

από μη τοξικές βαφές ή/και βερνίκια με βάση το νερό χωρίς βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο μόλυβδος, 

υδράργυρος κ.ά. 

Το οικολογικό κουκλόσπιτο θα διαθέτει κατ΄ελαχιστον  1 τουρμπίνα αέρα, 1 ηλιακό συσσωρευτή καθώς 

και 1 μετατροπέα της αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε ρεύμα. Θα είναι εξοπλισμένο επιπλέονκατ’ 

ελαχιστον με 1 δεξαμενή για τη συγκέντρωση του νερού της βροχής και 1 τέντα, η οποία ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες προστατεύει το σπίτι από τον αέρα και τον ήλιο. Επίσης, στο οικολογικό κουκλόσπιτο 

θα υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Το οικολογικό κουκλόσπιτο θα περιλαμβάνει και 1 ολόκληρο πλήρες 

σετ επίπλων για όλα του τα δωμάτια. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατό τριάντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 137,00€ 
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Δ.5 Ξύλινο πλήρες σετ επίπλωσης για το κλασσικό κουκλόσπιτο 

          

                

   

       

Προμήθεια ενός πλήρους σετ ξύλινης επίπλωσης για το «Κλασσικό Κουκλόσπιτο», κατασκευασμένο 

από φυσικό μασιφ ξύλο (πιστοποιημένo κατά FSC: forest stewardship council-Συμβούλιο 

επιστασίας των δασών) ειδικά επεξεργασμένου χωρίς βακτήρια και μικροοργανισμούς, 

συναρμολογημένο με μη τοξική κόλλα (χωρίς φορμαλδεΰδη) και με τελικό φινίρισμα από μη τοξικές 

βαφές ή/και βερνίκια με βάση το νερό χωρίς βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο μόλυβδος, υδράργυρος κ.ά. 
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Το σετ θα περιλαμβάνει κατ’  ελαχιστον επίπλωση για τραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο,  

υπνοδωμάτιο, παιδικό υπνοδωμάτιο, σετ τζάκι, αξεσουάρ για παιδικό δωμάτιο  όπως αυτά 

ενδεικτικα εμφανίζονται στις συνοδευτικές εικόνες.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Ενενήντα ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 91,00€ 

 

Δ.6 Ξύλινο σετ κούκλων για κουκλόσπιτα 

 

 

Προμήθεια ενός πλήρους σετ κουκλών για παιχνίδι με τα Κουκλόσπιτα, κατασκευασμένο από φυσικό 

ξύλο μασιφ (πιστοποιημένοo κατά FSC: forest stewardship council-Συμβούλιο επιστασίας των δασών)  

ειδικά επεξεργασμένου χωρίς βακτήρια και μικροοργανισμούς, συναρμολογημένο με μη τοξική κόλλα 

(χωρίς φορμαλδεΰδη) και με τελικό φινίρισμα από μη τοξικές βαφές ή/και βερνίκια με βάση το νερό 

χωρίς βαρέα μέταλλα, όπως είναι ο μόλυβδος, υδράργυρος κ.ά. 

Το σετ θα περιλαμβάνει κατ΄ελαχιστον: μια μοντέρνα κουκλοοικογένεια (μαμά, μπαμπάς, κόρη, γιος), 

μια έθνικ κουκλοοικογένεια (μαμά, μπαμπάς, κόρη, γιος), μια ασιατική κουκλοοικογένεια (μαμά, 

μπαμπάς, κόρη, γιος), μια γιαγιά, έναν παππού, έναν αγρότη και μια αγρότισσά, όπως εμφανίζονται 

ενδεικτικα στις συνοδευτικές εικόνες.  

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εβδομήντα δύο ευρώ  



 

 

 

Σελίδα 115 

Αριθμητικώς: 72,00€ 

Δ.7 Βάση για γαντόκουκλες 

 

Ξύλινη βάση για την τοποθέτηση γαντόκουκλων. Είναι κατάλληλη για να αποθηκεύονται, να 
διακοσμούν και να διατηρούν τη φόρμα τους ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±10%): 40 x 8εκ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δέκα ευρώ  

Αριθμητικώς: 10,00€ 

 

 

Δ.8 Σετ Γαντόκουκλες  "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ" 

 

Συσκευασία βαλιτσάκι που περιέχει γαντόκουκλες κατάλληλες για δραματοποίηση και παρουσίαση 
ιστοριών για να διδαχθούν τα παιδιά τα συναισθήματα και να μάθουν να τα αναγνωρίζουν. Το σετ θα 
περιλαμβάνει τουλαχιστον 6 γαντόκουκλες που τουλαχιστον οι 4 από αυτές θα έχουν 2 όψεις, έντυπο 
µε το σενάριο των ιστοριών, MP3 Cd που περιέχει τις ιστορίες µε μουσική και διάλογους, 
εκπαιδευτικό οδηγό και καρτέλες δραστηριοτήτων µε αντικείμενο τα συναισθήματα. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριάντα επτά ευρώ  

Αριθμητικώς: 37,00€ 
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Δ.9 Σετ γαντόκουκλες "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ" 

 

Σετ από τουλαχιστον 10 γαντόκουκλες µε τις φιγούρες πολύ γνωστών επαγγελμάτων κατάλληλες για 
παιχνίδια δραματοποίησης και κουκλοθέατρο. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Τριάντα επτά ευρώ 

Αριθμητικώς: 37,00€ 

 

 

Δ.10  Γαντόκουκλες "ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ" 

 

Συσκευασία βαλιτσάκι που περιέχει γαντόκουκλες κατάλληλες για δραματοποίηση και παρουσίαση 
πολλών ιστοριών και παραμυθιών. Το σετ περιλαμβάνει τουλαχιστον 8 γαντόκουκλες και Cd µε την 
αφήγηση, τους διαλόγους και τη μουσική των παραμυθιών π.χ. «Η Κοκκινοσκουφίτσα» & "Τα 3 
γουρουνάκια". 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα ένα ευρώ  

Αριθμητικώς: 51,00€ 
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Δ.11 Γαντόκουκλες "ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ" 

 

Συσκευασία βαλιτσάκι που περιέχει γαντόκουκλες κατάλληλες για δραματοποίηση και 
παρουσίαση ειδικά προσαρμοσμένων ιστοριών π.χ. “Το ασχημόπαπο και η Υπομονή’’ και “Ο 
Πινόκιο και το Ψέμα” που βοηθούν τα παιδιά να μάθουν αξίες όπως ο σεβασμός, η υπομονή, η 
ισότητα και η υπευθυνότητα αλλά και αρνητικές συμπεριφορές όπως το ψέμα και οι συνέπειες 
του. Το σετ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 γαντόκουκλες, MP3 CD με την αφήγηση, τους 
διαλόγους και τη μουσική των ιστοριών, αλλά και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό με 
δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εκμάθηση των αξιών. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εξήντα ευρώ  

Αριθμητικώς: 60,00€ 

 

 

Δ.12 Πίνακας διδασκαλίας & επικοινωνίας γίγας “ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” 

 
Ο πίνακας διδασκαλίας & επικοινωνίας γίγας "Φύση & Περιβάλλον" έχει μαλακή βελουτέ επιφάνεια 
κατάλληλη για να κολλούν οι φιγούρες χαρακτήρων και αντικειμένων που έχουν βέλκρο. Τοποθετείται 
πάνω στο τραπέζι, στο πάτωμα ή κρεμιέται στον τοίχο. Έχει συνδυασμό χρωμάτων για να επιλέγεται 
κάθε φορά η επιφάνεια που ταιριάζει στο θέμα συζήτησης ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως 

±10%) :125εκ Χ 185εκ. 

 Τιμή ενός τεμαχίου 
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Ολογράφως: Τριάντα  οκτώ ευρώ  

Αριθμητικώς: 38,00€ 

 

Δ.13 Σετ φιγούρες «αντικείμενα του σπιτιού» 

 
Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 21 φιγούρες µε καθημερινά αντικείμενα του σπιτιού. Οι πολύχρωμες 
πάνινες φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες 
ή να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας.  

 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς: 24,00€ 

 

Δ.14 Σετ φιγούρες «ζώα της φάρμας» 

 
Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες ζώων της φάρµας Οι πολύχρωμες πάνινες φιγούρες 
λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες διδασκαλίας & 
επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που έχουν στην πίσω 
όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που περιγράφει αλλά 
και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες ή να διηγηθούν 
με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας..  

Τιμή ενός τεμαχίου 
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Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 
 
 

Δ.15 Σετ φιγούρες «καιρικά φαινόμενα» 

 
Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες µε τα βασικά καιρικά φαινόμενα Οι πολύχρωμες πάνινες 
φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες ή 
να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας..  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 

 

Δ.16 Σετ φιγούρες «κτίρια της πόλης» 

 
Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 μεγάλες φιγούρες µε τα πιο γνωστά κτίρια της πόλης. Οι πολύχρωμες 
πάνινες φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες ή 
να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας.  

 

Τιμή ενός τεμαχίου 
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Ολογράφως: Δεκατρία  ευρώ  

Αριθμητικώς: 13,00€ 

 

Δ.17  Σετ φιγούρες «λαχανικά» 

  

Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες λαχανικών. Οι πολύχρωμες πάνινες φιγούρες 
λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο 
βέλκρο που έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι 
καταστάσεις που περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία 
τους καινούργιες ιστορίες ή να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την 
ικανότητα επικοινωνίας.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως:  Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 

 

 

Δ.18  Σετ φιγούρες «μέσα μεταφοράς» 

 
Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες µε επίγεια μέσα µμεταφοράς. Οι πολύχρωμες πάνινες 
φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες 
ή να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας.  
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Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 
 

Δ.19 Σετ φιγούρες «μέσα μεταφοράς στον αέρα» 

 

Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες µε εναέρια μέσα μεταφοράς. Οι πολύχρωμες πάνινες 
φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες ή 
να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 

 

 

Δ.20 Σετ φιγούρες «μέσα μεταφοράς στη θάλασσα» 

 

Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες µε θαλάσσια μέσα μεταφοράς. Οι πολύχρωμες πάνινες 
φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες ή 
να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας.  

Τιμή ενός τεμαχίου 
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Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 

 

Δ.21  Σετ φιγούρες «ζώα του βυθού» 

 

Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 φιγούρες µε διάφορα ψάρια και ζώα του βυθού. Οι πολύχρωμες 
πάνινες φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με τους πίνακες 
διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο βέλκρο που 
έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι καταστάσεις που 
περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους καινούργιες ιστορίες ή 
να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα επικοινωνίας.  

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 

 

Δ.22  Σετ φιγούρες «ζώα της θάλασσας» 

  

Το σετ περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 φιγούρες με διάφορα μεγάλα ψάρια και ζώα της θάλασσας. Οι 
πολύχρωμες πάνινες φιγούρες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες ενότητες εκπαίδευσης ή συνδυάζονται με 
τους πίνακες διδασκαλίας & επικοινωνίας επάνω στους οποίους τοποθετούνται και κολλούν χάρη στο 
βέλκρο που έχουν στην πίσω όψη τους. Με τις φιγούρες ζωντανεύουν από τον εκπαιδευτικό οι 
καταστάσεις που περιγράφει αλλά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνθέσουν με τη φαντασία τους 
καινούργιες ιστορίες ή να διηγηθούν με ρεαλισμό τις εμπειρίες τους αναπτύσσοντας την ικανότητα 
επικοινωνίας.  
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Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

Αριθμητικώς: 16,00€ 

 

 

Δ.23  Μοντέλο ανθρώπινου κορμού 

  

Μοντέλο ανατομίας του ανθρώπινου σώματος κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό ενδεικτικών 
διαστάσεων (με απόκλιση εως ±5%) :ύψος 55cm και περιλαμβάνει αποσπώμενα όργανα του σώματος για 
καλύτερη διδασκαλία στην τάξη. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Ογδόντα εννέα ευρώ  

Αριθμητικώς: 89,00€ 
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Δ.24 Φιγούρες «τα δέντρα των εποχών» 

 

Σετ από 4 μεγάλα δέντρα που απεικονίζουν το καθένα από µία εποχή του χρόνου. Έχουν ειδικές θέσεις 
και αυτοκόλλητα βέλκρο για να κολληθούν και να ξεκολληθούν εικόνες αντικειμένων που είναι σχετικά 
µε την κάθε εποχή. Κάθε δέντρο έχει µία λευκή επιφάνεια για να γράψει ο δάσκαλος την ονομασία της 
εποχής ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±10%): 50 Χ 65εκ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκαεννέα  ευρώ  

Αριθμητικώς: 19,00€ 

 

 

 

Δ.25 Ηλεκτρονικό όργανο «ηλιακό σύστημα» 

 

Ηλεκτρονικό όργανο διδασκαλίας που αποτελεί ακριβή αναπαράσταση της σύνθεσης του ηλιακού 
συστήματος. Ο ήλιος φωτίζεται ηλεκτρονικά και οι 9 πλανήτες: Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, 
Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας περιστρέφονται αυτόματα, µμηχανικά γύρω από αυτόν 
παρουσιάζοντας µε ρεαλιστικό τρόπο το πως κινούνται. (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται) 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 45,00€ 
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Δ.26 Σετ σήματα κυκλοφορίας 

 

Σετ από τουλάχιστον 16 ξύλινα σήματα κυκλοφοριακής αγωγής κατάλληλα για διδασκαλία και παιχνίδι. 
Συνδυάζονται µε όλα τα δάπεδα πόλη. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 13,00€ 

 

Δ.27 Ξύλινη ζυγαριά  

 

Ξύλινη ζυγαριά με τουλαχιστον 6 διαφορετικά βάρη, μεγάλους μεταλλικούς δίσκους για συνδυασμό 
βαρών, ένδειξη-γραμμή ισορροπίας και σταθμά που βοηθούν στην αντίληψη της ακρίβειας στη ζύγιση, 
ενδεικτικών διαστάσεων (με απόκλιση εως ±10%): 35x35εκ. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ  

Αριθμητικώς:21,00€ 
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ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ 

Ε.1   Ηχείο ψευδοροφής 

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, μετά από μελέτη τοποθέτησης 

ενός Ηχείου ψευδοροφής, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατόν εξήντα ευρώ 

()a Αριθμητικώς: 160,00 € 

 

Ε.2   Επίτοιχο Ηχείο  

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, μετά από μελέτη τοποθέτησης 

ενός Ηχείου τύπου Front Fill, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική 

Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

()b Τιμή ενός τεμαχίου 

()c Ολογράφως: Διακόσια εξήντα τρία ευρώ 

()d Αριθμητικώς: 263,00 € 

 

 

Γ.3   Ενισχυτής 

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ενός Ενισχυτή, κατά τα λοιπά 

όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

()e Τιμή ενός τεμαχίου 

()f Ολογράφως: Εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ 

()g Αριθμητικώς: 948,00 € 

 

Ε.4   Επεξεργαστής 
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Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ενός Επεξεργαστή, κατά τα 

λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

()h Τιμή ενός τεμαχίου 

()i Ολογράφως: Εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ 

()j Αριθμητικώς: 686,00 € 

 

 

Ε.5   Κονσόλα Μίξης & Rack Kit 

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, μιας κονσόλας Μίξης με Rack 

Kit, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικώς: 278,00 € 

 

Ε.6   Σετ ασυρμάτων μικροφώνων 

Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου και σε 

σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με την όδευση και στα 

σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, όλων των κατάλληλων καλωδίων 

συστήματος για την σύνδεση όλου του εξοπλισμού ενισχυμένου Ήχου και πιο συγκεκριμένα των Ηχείων 

και των ενισχυτών μεταξύ τους, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική 

Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως Διακόσια είκοσι εννιά ευρώ 

Αριθμητικώς: 229,00 € 

 

Ε.7   Πυκνωτικό μικρόφωνο κεφαλής 
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Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ενός Πυκνωτικού 

μικρόφωνου κεφαλής, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικώς: 138,00 € 

 

 

Ε.8   Κάρτα ήχου 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ενός Πυκνωτικού 

μικρόφωνου κεφαλής, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 155,00 € 
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Ε.9   Φορητό Rack 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου 

και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ενός Φορητού Rack, κατά τα 

λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ 

Αριθμητικώς: 538,00 € 

 

Ε.10   Πολύμπριζο IU 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου και σε σημείο που 

θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, ενός Πολύμπριζου IU, κατά τα λοιπά όπως στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πενήντα δύο ευρώ 

Αριθμητικώς: 52,00 € 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΤ.1  Διαδραστικός Πίνακας 

  

Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός 

Διαδραστικού Πίνακα, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ 

Αριθμητικώς: 1.828,00 € 

 

ΣΤ.2  Τροχήλατη Βάση Πίνακα 

 Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου, μίας 

Τροχήλατης Βάσης Πίνακα,  διαστάσεων, υλικού κατασκευής και απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας  . 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 250,00 € 

 

 

ΣΤ.3  Projector & βραχίονας στήριξης 

  

Για την προμήθεια, μεταφορά, σύνδεση και εγκατάσταση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός 

Projector μαζί με τον κατάλληλο βραχίονα στήριξης, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και 

στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ 

Αριθμητικώς: 1.514,00 € 
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ΤΜΗΜΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ – SCANNERS – 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 
Ζ.1   Επιτραπέζια μονάδα Η/Υ 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου μιας επιτραπέζιας 

μονάδας , κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια δέκα ευρώ 

Αριθμητικώς: 510,00 € 

 

Ζ.2   Έγχρωμη Οθόνη Η/Υ 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου μιας  Έγχρωμης 

Οθόνης Η/Υ, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται 

και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατόν τρία  ευρώ 

Αριθμητικώς: 103,00 € 

 

 

Ζ.3   Εκτυπωτής Έγχρωμος Laser 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός  Έγχρωμου 

Laser Εκτυπωτή, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια έξι ευρώ 

Αριθμητικώς: 206,00 € 
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Ζ.4   Εκτυπωτής ασπρόμαυρος Laser 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός  

ασπρόμαυρου Laser Εκτυπωτή, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική 

Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εκατόν σαράντα ένα ευρώ 

Αριθμητικώς: 141,00 € 

 

Ζ.5   Φορητός Η/Υ 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός  φορητού 

Η/Υ, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς: 585,00 € 

 

Ζ.6  Πολυμηχάνημα 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός 

πολυμηχανήματος, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 950,00 € 
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Ζ.7   Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου μιας  Ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια πενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 250,00 € 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Η: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Η.1   Ηλεκτρική Σκούπα 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου μιας ηλεκτρικής 

σκούπας , κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως: Διακόσια τριάντα πέντε   ευρώ 

Αριθμητικώς: 235,00 € 

 

Η.2   Ψυγείο 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός ψυγείου , 

κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως:   Εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ 

Αριθμητικώς: 941,00 € 
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Η.3   Ηλεκτρική κουζίνα (Φούρνος) 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου μιας ηλεκτρικής 

κουζίνας , κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως:  Εφτακόσια ενενήντα δύο ευρώ 

Αριθμητικώς: 792,00 € 

 

 

 

Η.4  Απορροφητήρας 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου ενός 

απορροφητήρα, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή 

περιγράφεται και καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως:           Εξακόσια πενήντα πέντε   ευρώ 

Αριθμητικώς: 655,00 € 

 

 

Η.5   Επαγωγική εστία 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και ενσωμάτωση στον χώρο του Νηπιαγωγείου μιας επαγωγικής 

εστίας, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και 

καθορίζεται. 

Τιμή ενός τεμαχίου 

Ολογράφως:    Εφτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ 

Αριθμητικώς: 789,00 € 
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Ιωάννινα Μάιος 2017 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

 

 

Ιωάννινα  Μάιος 2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ιωάννινα  Μάιος 2017 

Οι συντάξαντες 

 

 

 

 

Ιωάννα Ιωάννου  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Γαλάνη Σοφία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 
Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

 

 
 

Οικονόμου Γεώργιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Χατζηαντωνίου Μαρία 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος 

Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχ/κος 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ  

Ε.1 ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 

Ηχείο ψευδοροφής, που να πληρει κατ΄ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφες: 2 

δρόμων ομοαξονικό με 4’’ woofer και 3/4 ‘’ tweeter, με μετασχηματιστή για 70  ή 100V και λήψεις 30W, 

15W, 7.5W (και 3.7W μόνο για 70V), ευαισθησία 86dB SPL @1W, 1m, κωνική διασπορά 130°, εύρος 

συχνότητας 80Hz - 20kHz (-10dB). Περιλαμβάνει μεταλλικό πίσω κάλυμμα, σίτα, πλάκα και ράγες 

στήριξης. 

Ε.2 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΗΧΕΙΟ 

Επίτοιχο Ηχείο, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικές προδιαγραφές: 2 δρόμων με 

5,25’’ woofer και ¾’’ tweeter, με μετασχηματιστή για 70  ή 100V και λήψεις 30W, 15W, 7.5W (και 3.7W 

μόνο για 70V), ευαισθησία 90  SPL @1W, 1m, διασπορά 100°X100°, εύρος συχνότητας 60Hz-20kHz (-

10dB), με σύστημα ανάρτησης invisiball.  

Ε.3 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  

Διπλός ψηφιακός (Class D) ενισχυτής, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες 

προδιαγραφές: 300W/70V/100V με παλμοτροφοδοτικό. Προστασία κατά της υπερθέρμανσης, 

υπερβολικού ρεύματος & βραχυκυκλώματος εξόδου. Διαθέτει είσοδο προγράμματος & προτεραιότητας 

(program override) για την αναπαραγωγή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης. Επιτυγχάνει THD <0.1% @ rated 

output και SNR >103dB. Υψιπερατό φίλτρο OFF/200Hz/400Hz. Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας 

ON/OFF. Τροφοδοσία DC 24V, AC 220~240V 50/60Hz. Κατάλληλος για ανάρτηση σε rack. 

Ενδεικτικός τύπος: INTER-M DPA-300D 

Ε.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

Ψηφιακός επεξεργαστής, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες: 4 

ζωνών. Διαθέτει 6 in/4 out. Διαθέτει AGC (automatic gain leveler) EQ, crossover, limiter, compressor, 

noise gate, parametric EQ, security lockout, AFS περιοριστή μικροφωνισμών, RS 232 για έλεγχο και 

ρύθμιση μέσω pc. Η δειγματοληψία είναι 48kHz και επιτυγχάνει THD 0.003%, απόκριση συχνότητας 

20Hz-20kHz, δυναμική περιοχή > 106 dB. Κατάλληλος για ανάρτηση σε rack. 

Ε.5 ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ & RACK KIT 

Αναλογική κoνσόλα μίξης, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες: 6 

mono (mic-line-insert)/ 2 stereo, 2 AUX pre ή post, μεταλλικό σασί, 60mm faders, νέας γενιάς 

προενισχυτές ίδιοι με σειρά GB,+48V phantom power, EQ 3 περιοχών με παραμετρικό στις μεσαίες 

συχνότητες, διακόπτης PFL και MUTE για κάθε κανάλι, balanced XLR έξοδοι. Επιτυγχάνει THD <0.007%, 

απόκριση συχνότητας 20Hz-20kHz,  Mic Input EIN -128dBu και +17dBu maximum mic/line input level, 

+20dBu mix Output level. Περιλαμβάνει το rack kit για ανάρτηση σε rack. 

 

Ε.6 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ 

Ασύρματο σύστημα χειρός, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες: 

UHF, με ενσωματωμένες κεραίες στον δέκτη. Περιλαμβάνει 2 πομπούς, ο ένας μικρόφωνο χειρός HT 40 

mini, ο άλλος beltpack PT 40 mini και διπλό δέκτη SR 40 mini2 . Διάρκεια μπαταρίας έως & 30 ώρες με μια 
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μπαταρία 1.5V AA. Στα ενδεικτικά του δέκτη με τριπλό Led περιλαμβάνει ενδείξεις για ON/FFF, link, RF OK 

και AF clip. Ο SR40 mini2 εχει ελεγχόμενης ρύθμισης  έξοδο με 1/4 jack. Το τροφοδοτικό που 

περιλαμβάνεται στην συσκευασία δουλεύει από 110-240V. Το σετ παραδίδεται μαζί με ένα πυκνωτικό 

μικρόφωνο κεφαλής καρδιοειδές, ευαισθησία 40mv/pa, 126dΒ MAX SPL, απόκριση συχνότητας 20Ηz-

20kΗz. Kαλώδιο 1,5m, χρώμα μαύρο.  

 

Ε.8 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

Υψηλής ποιότητας, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες: 24-

bit/192kHz USB audio interface. Είσοδοι 2 x Combo XLR/TRS με βελτιωμένους προενισχυτές Focusrite και 

phantom power, 1 x TRS Line/Inst. Έξοδοι 2 x RCA και μια έξοδο ακουστικών. Μεταλλικά rotary knobs. 

Λειτουργία Super Low Latency. Oπτική ένδειξη του σήματος εισόδου (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) στην 

εισόδου κάθε καναλιού. Το σύστημα monitoring έχει δυνατότητες ακρόασης από το απευθείας 

εισερχόμενο σήμα έως το πλήρως επεξεργασμένο που οδεύει προς τα ηχεία. Στο πακέτο 

περιλαμβάνονται τα ProTools First,  Ableton Live Lite, 2GB Loopmasters sample content,  Focusrite RED  

plug-in suite.  

Ε.8 ΦΟΡΗΤΟ RACK 

Rack, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες: 10U+8U mixer rack 

holder, ρυθμιζόμενης γωνίας με ρόδες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πεύκης. Περιλαμβάνει πολύμπριζο 8 

θέσεων 1U. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  

ΣΤ.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Διαδραστικός πίνακας, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες:  αφής 

με ανάλυση σημείων αφής τουλάχιστον 32000x32000, διαγώνιου ενεργού περιοχής οθόνης 87’’. 

Περιλαμβάνει Quad Touch, επικοινωνία με τον Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό μέσω USB. Συνοδεύεται από 

μη μηχανικούς, μη ηλεκτρονικούς μαρκαδόρους που τοποθετούνται σε κατάλληλο tray. Ο πίνακας δίνει 

τη δυνατότητα γραφής και με το δάχτυλο. Όταν συνδέεται με υπολογιστή ελέγχεται από αυτόν μέσω 

κατάλληλου συνοδευτικού λογισμικού του ιδίου κατασκευαστή με του διαδραστικού πίνακα για απόλυτη 

συμβατότητα το οποίο περιλαμβάνεται. Το λογισμικό αποθηκεύει όλες τις παρεμβάσεις με διάφορες 

εφαρμογές πάνω σε αρχεία εικόνας αλλά και σε αρχεία pdf & html, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

εκτύπωσή τους, η αποστολή με e-mail και χρήση τους στο Internet. Το λογισμικό επιτρέπει να σώζονται οι 

χειρόγραφες σημειώσεις που γίνονται πάνω στις εφαρμογές γραφείου MS-Office (Microsoft, Power 

Point, Excel & Word). Οι χειρόγραφες σημειώσεις ενσωματώνονται στις εφαρμογές γραφείου και 

μπορούν να μετατρέπονται σε ‘’αντικείμενα’’, ώστε να μπορεί ο χρήστης με το δάκτυλο να τις επιλέγει, 

να τις μετακινεί και να τις αλλάζει σελίδα. Το λογισμικό υποστηρίζει αναγνώριση χειρόγραφων 

χαρακτήρων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (OCR) σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να επισυνάπτει shortcuts 

για αρχεία ήχου και συνδέσεις ιστοχώρων, μπορεί να καταγράφει σε αρχείο Video οποιαδήποτε 

δραστηριότητα συμβαίνει στην οθόνη ανεξάρτητα ποια εφαρμογή χρησιμοποιείται και να μπορεί να 

υποστηρίζει και ήχο ταυτόχρονα και επιτρέπει την εγγραφή όλων των διαδικασιών ώστε να είναι δυνατή 

η επαναπροβολή τους. Το λογισμικό συνοδεύεται από συλλογή (Gallery)  εικόνων, cliparts, background, 

αρχείων Flash κλπ με μηχανισμό εύκολης αναζήτησης και πρόσβασης για χρήση στα λογισμικά 

παρουσιάσεων και από έτοιμη ψηφιακή συλλογή (gallery)  στα Ελληνικά. Το λογισμικό υποστηρίζει 

στερεοσκοπική απεικόνιση αντικειμένων και είναι σε τουλάχιστον 40 γλώσσες και στα  Ελληνικά. Ο 

διαδραστικός πίνακας συνοδεύεται από επίτοιχη βάση στήριξης. 

ΣΤ.3 PROJECTOR & βραχίονας στήριξης 

Ultra-short-throw projector, που να πληρει κατ΄ελαχιστον τις παρακατω τεχνικες προδιαγραφες: 

16:10 DLP BrilliantColor με τεχνολογία από την Texas Instruments, πραγματικής ανάλυσης WXGA (1280 x 

800) φωτεινότητα 3300 ANSI lumens. Διαστάσεις οθόνης 80" έως 100". Contrast: 5.000:1, διαθέτει 

εισόδους-εξόδους: HDMI v1.4,VGA-In (x2), DisplayPort, S-Video, Composite, Audio-In RCA, Audio-In (Mini-

Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 3D-Sync Out, RS-232C, USB (Service), ηχείο ισχύος 20W. 

Θόρυβος 29dB/33dB (Eco / Normal Mode), ώρες λειτουργίας λάμπας 6,000/10,000 ώρες (Std./ Eco 

Mode). Ρύθμιση τραπεζίου ±40° στον κάθετο άξονα, 3D ready, κατανάλωση: 240W (Eco Mode), 290W 

(Normal Mode) & σε κατάσταση stand-by λιγότερη από 0,5 Watt, διαστάσεις 288x 374 x 127mm και 

βάρος 5 kg. Ο projector θα περιλαμβάνει κατάλληλο βραχίονα στήριξης για επίτοιχη στήριξη. 
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ΤΜΗΜΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  - FVTOGRAFIKES MHXANES 

Ζ.1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Μητρική πλακέτα  

 Θέσεις μνήμης RAM ≥ 2 

 Δίαυλος PCI ≥ 3 

 Δίαυλος PCI express 3,0 ≥ 1 

 Δίαυλος SATA ΙΙΙ ≥ 4 

2 Θύρες Μητρικής  

 USB 2.0 + 2x usb 3.0 ≥ 6 

 Κάρτα Ήχου 
Ενσωματωμένη ή όχι στην 

μητρική 

 Κάρτα Δικτύου 
10/100/1000 Mbps 

ενσωματωμένη ή όχι στην 
μητρική 

 Κάρτα γραφικών (VGA) 

D-Sub15pin και HDMI 

ενσωματωμένη ή όχι στην 
μητρική 

3 Επεξεργαστής (CPU)  

 Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ 

 
64 bit επεξεργαστής τεχνολογίας δύο(2) 
πυρήνων ή καλύτερος 

ΝΑΙ 

 Ταχύτητα  ≥ 3.20 GHz 

 Cache ≥ 3 MB 

 Κατανάλωση ενέργειας  ≤ 60Watt 

4 Ισχύς τροφοδοτικού  

 
Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος στην πλήρη σύνθεσή του 

ΝΑΙ 

 Ισχύς  ≥ 400w 

 Εξόδους SATA ≥ 3 

5 Μνήμη (RAM) 
 

 

 Μέγεθος μνήμης ≥ 8GB 

 Συχνότητα λειτουργίας ≥  
DDR4 

2133 MHz 

6 Κάρτα γραφικών 
Ενσωματωμένη ή όχι στην 

μητρική  
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 Θύρες εξόδου D-Sub15pin και HDMI 

7 Σκληρός Δίσκος  

 Χωρητικότητα ≥ 1 TB 

 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 7200 rpm 

 Buffer ≥ 64 MB 

 Πρότυπο SATA ΙΙΙ 

8 
Συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου 
DVD/CD 

DVD +/- RW Drive Double 
Layer εσωτερικό 

9 Κουτί  

 Τύπος Midi Tower 

 Θύρες USB εμπρός ≥ 2 

 Θύρες USB πίσω ≥ 6 

 Θύρες μικροφώνου και ακουστικών 
NAI (Στην πρόσοψη του 

κουτιού) 

 Πληκτρολόγιο USB ελληνικό- Ποντίκι USB ΝΑΙ 

 Σχεδιασμός χαμηλού θορύβου   NAI 

10 Λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο στο δίσκο 
Windows 10  GR 64 bit 
professional ή Νεότερο 

 
Να παραδοθούν τα CD / DVD εγκατάστασης και 
οι άδειες χρήσης  

ΝΑΙ 

   

11 Εγγύηση  

 

 

          ≥ 

3χρόνια 
ανταλλακτικά 

 3χρόνια 
εργασία 

3χρόνια 
επισκευή στο 

χώρο του 
Δήμου 

12 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ  
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Ζ.2 ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ Η/Υ 
Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Μέγεθος ≥ 21 ίντσες 

2 Τεχνολογία LED 

3 Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 pixels 

4 Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2 

5 Αντίθεση ≥ 600:1 

6 Χρόνος απόκρισης ≤ 5ms 

7 Interfaces : VGA (Analog), HDMI ΝΑΙ 

8 Με ηχεία ενσωματωμένα  ΝΑΙ 

9 Καλώδιο σύνδεσης  VGA και HDMI ΝΑΙ 

10 Εγγύηση  

≥3χρόνια ανταλλακτικά, 
≥3χρόνια εργασία,  ≥3χρόνια 

επισκευή στο χώρο του 
Δήμου. 

11 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ  

 

Ζ.3  ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ 

2 Μέγεθος Σελίδας Α4 ΝΑΙ 

3 Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

4 Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη 

5 Ανάλυση Εκτύπωσης τουλάχιστον 600Χ600 dpi ΝΑΙ 

6 Ταχύτητα εκτύπωσης  ≥ 15 σελ/λεπτό 

7 Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών ≥ 30000 σελίδες 

8 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη 

9 Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού ≥ 150 φύλα 

10 
 

Λειτουργικά (drivers operating system) 

Win xp, Win vista, Win7, 
Win8.1, Win10 

11 Συνδεσιμότητα τουλάχιστον Ethernet/USB 

12 Μνήμη ≥ 256ΜΒ 

13 Βάρος  - 

14 Εγγύηση  ≥ 1 έτη 

15 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ  



 

 

 

Σελίδα 142 

Ζ.4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ 

2 Μέγεθος Σελίδας Α4 ΝΑΙ 

3 Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

4 Τύπος Εκτύπωσης Μονόχρωμη 

5 Ανάλυση Εκτύπωσης τουλάχιστον 600Χ600 dpi ΝΑΙ 

6 Ταχύτητα εκτύπωσης  ≥ 33 σελ/λεπτό 

7 Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών ≥ 50000 σελίδες 

8 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη 

9 Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού ≥ 250 φύλα 

10 
 

Λειτουργικά (drivers operating system) 

Win xp, Win vista, Win7, 
Win8.1, Win10 

11 Συνδεσιμότητα τουλάχιστον Ethernet/USB 

12 Μνήμη ≥ 256ΜΒ 

13 Βάρος  - 

14 Εγγύηση  ≥ 1 έτη 

15 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ  
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Ζ.5 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 

2 
Η μητρική να είναι του ίδιου κατασκευαστή με 
το υπολογιστικό σύστημα  

ΝΑΙ 

3 Οθόνη  

 Μέγεθος ≥ 15,6 ίντσες 

 Τύπος LED 

 Ανάλυση ≥ 1366 x 768 pixels 

4 Επεξεργαστής (CPU)  

 
Επεξεργαστής τεχνολογίας δύο (2) πυρήνων ή 
καλύτερος 

ΝΑΙ 

 Ταχύτητα  ≥ 2.20 GHz 

 Cache ≥ 3 MB 

 Τεχνολογία Hyper threading 

5 Μνήμη (RAM)  

 Μέγεθος ≥ 4 GB 

 Τύπος DDR3, ≥ 1600 MHZ 

6 Σκληρός Δίσκος  

 Χωρητικότητα ≥ 1000 GB 

 Ταχύτητα περιστροφής ≥ 5400 rpm 

 Σύνδεση Σκληρού Δίσκου SATA 

7 
Συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου 
DVD/CD 

DVD +/- RW Drive Dual Layer 

8 Κάμερα Ενσωματωμένη, ≥ 1 Megapixel 

9 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ 

10 Ενσωματωμένη κάρτα ενσύρματου δικτύου ΝΑΙ 

11 Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου ΝΑΙ 

12 Ενσωματωμένη θύρα εξόδου ακουστικών ΝΑΙ 

13 Ενσωματωμένη θύρα εισόδου μικροφώνου ΝΑΙ 

14 Ενσωματωμένη θύρα εξόδου γραφικών HDMI και VGA 

15 Ενσωματωμένες θύρες USB 2.0 και    USB 3.0 ≥ 3 

16 Ενσωματωμένη Compact Flash Card Reader ΝΑΙ 

17 Αυτονομία μπαταρίας ≥ 5 ώρες 

18 Λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο στο δίσκο Windows 10  GR 64 bit 
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professional ή Νεότερο 

19 Εγγύηση ≥ 3 έτη 

20 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ  

 

 

 

Ζ.6 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Τύπος εκτύπωσης  Ασπρόμαυρη 

2 Τύπος εκτυπωτή Laser 

3 Θύρα Ethernet ΝΑΙ 

4 Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

5 Μέγεθος Χαρτιού  Α3 

6 Ανάλυση εκτύπωσης σε μαύρο ≥ 600 Χ 600 dpi 

7 Ανάλυση σάρωσης  ≥ 9600 Χ 9600 dpi 

8 Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4 μαύρο)  ≥ 23ppm 

9 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

10 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

11 Ενδεικτικός τύπος - 

 

 

 

Ζ.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Δυνατότητα εναλλαγής φακών ΝΑΙ 

2 Ανάλυση εικόνας  ≥ 20 MPixel 

3 Διαστάσεις εικόνας ≥ 5.176 x 3.882 pixel 

4 Μέγεθος αισθητήρα ≥ 23.2 χ 15.6mm 

5 Ταχύτητα Λήψης ≥ 3.5fps 

6 Φωτοευαισθησία (ISO) ≥ 100 – 16000 

7 Ασύρματη σύνδεση Wi - Fi ΝΑΙ 

8 Οδηγός Εγκατάστασης  ΝΑΙ 

9 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

10 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 
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ΤΜΗΜΑ Η: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Η.1   ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΚΟΎΠΑ 

Α/Α Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Τύπος  Σκούπα αναρρόφησης με φίλτρο νερού 

2 Ισχύς ≥ 1.400 W 

3 Χωρητικότητα κάδου ≥ 2 lt 

4 Ακτίνα λειτουργίας ≥ 7,5 m 

5 Στάθμη έντασης ήχου ≤ 69 dB(A) 

6 Φίλτρο νερού ΝΑΙ 

7 Μήκος καλωδίου ≥ 5,5 m 

8 Πλενόμενο ενδιάμεσο φίλτρο ΝΑΙ 

9 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

10 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

11 Ενδεικτικός τύπος - 

 

Η.2   ΨΥΓΕΙΟ 

Α/Α Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Μικτή χωρητικότητα ≥ 256 ℓ 

2 Ενεργειακή κλάση Τουλαχιστον A++ 

3 Καθαρή χωρητικότητα ≥ 222 ℓ 

4 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ΝΑΙ 

5 Αυτόματη απόψυξη ΝΑΙ 

6 Εσωτερικός φωτισμός ΝΑΙ 

7 Αριθμός ραφιών  ≥ 4 

8 Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης ≥ 26 ℓ 

9 Ισχύς ≥ 100 W 

10 Κατανάλωση ενέργειας ≤  212 kWh/έτος 

11 Δυνατότητα κατάψυξης  ≥  3 kg/24h 

12 Θόρυβος ≤  38 dB (A) re 1 pW 

13 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)  -  

14 Χρώμα – Ύφος 
Φιστικί/ Κρεμ/μπεζ – 50’s  style  - RETRO 

σχεδιασμός 

15 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

16 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

17 Ενδεικτικός τύπος - 
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Η.3  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (ΦΟΥΡΝΟΣ) 

Α/Α Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Τύπος 
Εντοιχιζόμενος φούρνος άνω/κατω  

πάγκου 

2 Χωρητικότητα θαλάμου  ≥ 76 lt 

3 Αριθμός επιπέδων ≥ 5 

4 Ενεργειακή κλάση Τουλαχιστον Α+ 

5 Άνω- κάτω αντίσταση ΝΑΙ 

6 Γκριλ με αέρα ΝΑΙ 

7 
Αριθμός επιπέδων ταυτόχρονου 
μαγειρέματος 

≥ 3 

8 Οθόνη ένδειξης ώρας ΝΑΙ 

9 Οθόνη προγραμματισμού ΝΑΙ 

10 Συνολική ισχύς  ≥ 3,5 KW 

11 Τηλεσκοπικές ράγες ΝΑΙ ένα ζευγάρι 

12 Ταψι ΝΑΙ  

13 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)  -  

14 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

15 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

16 Ενδεικτικός τύπος - 
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Η.4  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 

Α/Α Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Τοποθέτηση Επίτοιχη 

2 Δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης ΝΑΙ 

3 Φίλτρο  
Ανοξείδωτο, άφλεκτο δεν απαιτείται η 

αλλαγή του 

4 Απορροφητική ισχύς ≥ 530m³/h 

5 Χειρισμός ≥ 3 βαθμίδες ισχύος 

6 Υλικό Γυαλί & ανοξείδωτο 

7 Ενεργειακή κλάση  Τουλαχιστον A 

8 Στάθμη Θορύβου ≤  60dB 

9 Φωτισμός ΝΑΙ 

10 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)  - 

11 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

12 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

13 Ενδεικτικός τύπος - 
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Η.5   ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

Α/Α Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Τύπος θέρμανσης Ηλεκτρική με επαγωγή 

2 Αριθμός ζωνών ≥  4 

3 Αισθητήρες σκεύους 
ΝΑΙ με αναγνώριση μεγέθους 

σκεύους 

4 Ρύθμιση διάρκειας  ΝΑΙ για κάθε καυστήρα 

5 Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας ΝΑΙ 

6 Λειτουργία κλειδώματος  ΝΑΙ 

7 Συνολική ισχύς ≥  7,3 KW 

8 Εμφάνιση – χρώμα 
Κομψή επιφάνεια από κεραμικό γυαλί 

χρώματος μαύρου και περιμετρικό 
ανοξείδωτο πλαίσιο 

9 Προστασία από υπερθέρμανση ΝΑΙ 

10 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)  - 

11 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

12 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

13 Ενδεικτικός τύπος - 
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