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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α  2 0 21 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

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

  

  

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 αποτελείται από τα εξής τμήματα αντικειμένων.  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

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

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

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

ανακύκλωσης αυλής κ.λ.π. 
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ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 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.   

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. 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Εκτυπωτές– Φωτογραφικές μηχανές 

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τιμολόγιο & Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

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€ 



 

 

Σελίδα 10 από 74 

 

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€ 
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 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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 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€ 
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Δ.4 Ξύλινο οικολογικό κουκλόσπιτο με επίπλωση  

 

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  
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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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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ– 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 € 

 

 

 

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 Μάρτιος 2021 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

 

 

Ιωάννινα  Μάρτιος  2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ιωάννινα  Μάρτιος 2021 

Οι συντάξαντες 

 

 

 

 

Ιωάννα Ιωάννου  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Γαλάνη Σοφία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 
Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

 

 
 

Οικονόμου Γεώργιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Μακρή Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός 

Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχ/κος 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Ζ.1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Μητρική πλακέτα  

 Θέσεις μνήμης RAM ≥ 2 

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 

4 Ισχύς τροφοδοτικού  

 
Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του 
συστήματος στην πλήρη σύνθεσή του 

ΝΑΙ 

 Ισχύς  ≥ 400w 

5 Μνήμη (RAM) 
 

 

 Μέγεθος μνήμης ≥ 8GB 

 Συχνότητα λειτουργίας ≥  DDR4 2133 MHz 

6 Κάρτα γραφικών 
Ενσωματωμένη ή όχι στην 

μητρική  

 Θύρες εξόδου D-Sub15pin και HDMI 

7 Σκληρός Δίσκος SSD  

 Χωρητικότητα ≥ 40 GB 
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9 Κουτί  

 Τύπος Midi Tower 

 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  ≥ 2 έτη 

12 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ  

 

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  ≥ 2 έτη 

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 
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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 έτος 

15 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ  

 

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  ≥ 20 σελ/λεπτό 

7 Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών ≥ 10.000σελίδες 

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 USB 

12 Μνήμη ≥ 128 ΜΒ 

13 Εγγύηση  ≥ 1 έτος 

14 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ  

 

Ζ.5 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ 
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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 Κάμερα Ενσωματωμένη 

8 Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ 

9 Ενσωματωμένη κάρτα ενσύρματου δικτύου ΝΑΙ 

10 Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου ΝΑΙ 

11 Ενσωματωμένη θύρα εξόδου ακουστικών ΝΑΙ 

12 Ενσωματωμένη θύρα εισόδου μικροφώνου ΝΑΙ 

13 Ενσωματωμένη θύρα εξόδου γραφικών HDMI και VGA 

14 Ενσωματωμένες θύρες USB 2.0 και USB 3.0 ≥ 3 

15 Ενσωματωμένη Compact Flash Card Reader ΝΑΙ 

16 Αυτονομία μπαταρίας ≥ 4 ώρες 

17 Λειτουργικό σύστημα εγκατεστημένο στο δίσκο Windows 10  GR 64 bit 

18 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

19 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ  
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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  ≥ 600Χ600 dpi 

8 Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4 μαύρο)  ≥ 23ppm 

9 Εγγύηση ≥ 1 έτος 

10 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ 

 

Ζ.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση 

1 Δυνατότητα εναλλαγής φακών ΝΑΙ 

2 Ανάλυση εικόνας  ≥ 20 MPixel 

3 Διαστάσεις εικόνας ≥ 5.152Χ2.896 pixel 

4 Φωτοευαισθησία (ISO) ≥ 100 – 1600 

5 Ασύρματη σύνδεση Wi - Fi ΝΑΙ 

6 Οδηγός Εγκατάστασης  ΝΑΙ 

7 Εγγύηση ≥1 έτος 

8 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ 
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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 
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16 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

17 Ενδεικτικός τύπος - 

 

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 - 

 

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 
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8 Στάθμη Θορύβου ≤  60dB 

9 Φωτισμός ΝΑΙ 

10 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)  - 

11 Εγγύηση ≥ 2 έτη 

12 Πιστοποίηση   CE ΝΑΙ 

13 Ενδεικτικός τύπος - 

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 - 



 

 

Σελίδα 69 από 74 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  "ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ" TMHMATA B, Γ,Δ,Ζ,Η 
  

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 

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 
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 Φ.Π.Α.           3.262,80 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α)       16.857,80 

  

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 

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 

 Φ.Π.Α.           2.648,64 
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 ΣΥΝΟΛΟ  (ΜΕ Φ.Π.Α)       13.684,64 

 
 
 
  

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 

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 
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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 

 Φ.Π.Α. 945,12 

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

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - 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 
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 Φ.Π.Α. 1.067,04 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α)       5.513,04 

 
 
 
 
 
 
 
  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ         

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

1 Η.1 Ηλεκτική σκούπα τεμ 1 235,00 235,00 

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 

 Φ.Π.Α. 818,88 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α)       4.230,88 
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Ιωάννινα Μάρτιος 2021 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

 

 

Ιωάννινα  Μάρτιος  2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ιωάννινα  Μάρτιος 2021 

Οι συντάξαντες 

 

 

 

 

Ιωάννα Ιωάννου  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Γαλάνη Σοφία 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 
Ειρήνη Αραμπατζή 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

 

 
 

Οικονόμου Γεώργιος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Μακρή Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός 

Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχ/κος 
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