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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 23
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 09
ης

 Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 422/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 03ο 

 Έγκριση Μελέτης με τίτλο: "Προμήθεια Εξοπλισμού 3/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

Παστίδας", (α/α εισήγησης 1025/06-06-2021 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης). 
 

Στη Ρόδο σήμερα Τετάρτη  09
η
 Ιουνίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/27749/09-06-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Διακοσταματίου Σάββας  

2. Καρίκης Ευστράτιος 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος 3. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος                 

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τέσσερα (04) θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέμα, σύμφωνα με την αρ. 1025/08-06-2021 

εισήγηση της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου Ρόδου της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ»  

Σχετικά:  

Α) Πρόσκληση ΑΤ07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020 

Β) 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020 

Η Πρόσκληση ΑΤ07 (65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ), με αρ. πρωτ. 16401/28-08-2020, και τίτλο «Αξιοποίηση του 

κτιριακού αποθέματος των Δήμων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός», αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για 

διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του προτεινόμενου έργου. Ο Δήμος Ρόδου, ως 

δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης, μπορεί να συμμετέχει μόνο με υποβολή πρότασης για έργα που 

εντάσσονται στην Ομάδα (Γ), η οποία αφορά την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών 

Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το Β) 

Σχετ., την 11η Ιουνίου 2021.  

Ο Δήμος Ρόδου έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης η οποία θα αφορά με ένα (1) 

κύριο υποέργο στην ομάδα Γ, με ελάχιστο προϋπολογισμό 200.000,00 (προ ΦΠΑ), ενώ η προμήθεια του 

απαραίτητου για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων εξοπλισμού δύναται να αποτελεί ξεχωριστό υποέργο, η 

δαπάνη του οποίου είναι επιλέξιμη σε ποσοστό 100%.  

Με την υπ’ αριθμ. 417/07-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η 

υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07, με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», η οποία θα συμπεριλαμβάνει ένα Κύριο Υποέργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.088.709,68 € προ ΦΠΑ ή 

1.350.000,00 € με ΦΠΑ. και ένα Υποέργο Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 

74.400,00 € με ΦΠΑ.    

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου συνέταξε μελέτη η οποία αφορά στην προμήθεια 

των επίπλων και του λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για να καταστεί άρτιο και 

λειτουργήσιμο το κτίριο του νέου ολοήμερου 3/Θ Νηπιαγωγείου Παστίδας, και τα οποία θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα μελέτη Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε στην Οικονομική Επιτροπή, 

Την έγκριση της μελέτης του Υποέργου Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 

74.400,00 € με Φ.Π.Α., καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και του εξοπλισμού, η οποία 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη για την προμήθεια του εξοπλισμού του νέου 3/θ ολοήμερου 

νηπιαγωγείου Παστίδας, στον οικισμό Παστίδας του Δήμου Ρόδου. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον Άξονα 

προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με την υποβολή της ως ξεχωριστό 

υποέργο προμήθειας στην Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο : «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των 

Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού: 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α ή 74.400,00 €, με Φ.Π.Α. 24 %. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια επίπλων και λοιπού απαραίτητου εξοπλισμού, ενέργεια που απαιτείται για να 

καταστεί άρτιο και λειτουργήσιμο το κτίριο του νέου ολοήμερου νηπιαγωγείου στον οικισμό Παστίδας. Τα 

υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Ειδικότερα ,ο εξοπλισμός αφορά σε : 

 Έπιπλα Νηπίων: 

 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΝΗΠΙΩΝ , 1.2 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΚΛΙΚΟ Ή ΟΒΑΛ , 1.3 ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 1.4 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΙΒΑΖΟΜΕΝΟ , 1.5 ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ , 1.6 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, 1.7 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ , 1.8 ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

,1.9 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕ ΖΩΑ , 1.10 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ,1.11 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με 12 συρτάρια χρωματιστή , 1.12 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΣΚΕΠΗ , 1.13 ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟ , 1.14 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΛΑΤΙ , 1.15 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

 Εποπτικό Υλικό - Παιχνίδια: 

 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ME ΤΕΝΤΑ , 2.2 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ME ΚΛΟΟΥΝ , 2.3 ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ 

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ , 2.4 ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕΤ 6,2.5 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ , 2.6 ΣΕΤ 10 ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ , 2.7 ΣΕΤ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , 2.8 

ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ , 2.9 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ , 2.10 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ , 

2.11 ΓΩΝΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ , 2.12 ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ , 2.13 ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

,2.14 ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΗΣ , 2.15 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ , 2.16 ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ,2.17 ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ , 2.18 ΨΑΡΙΑ ,2.19 ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

, 2.20 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, 2.21 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ , 2.22 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ , 2.23 ΣΕΣΟΥΛΑ , 2.24 

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ , 2.25 ΦΟΡΤΩΤΗΣ , 2.26 ΦΟΡΤΗΓΟ , 2.27 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ , 2.28 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ , 2.29 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟ ΔΑΣΟΣ , 2.30 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Η ΖΟΥΓΚΛΑ 

 

 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Κουζίνας: 

 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ , 3.2 ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 Λοιπός Εξοπλισμός Κουζίνας - Είδη Καθαριότητας: 

 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ INOX , 4.2 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ INOX , 4.3 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ 

, 4.4 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ , 4.5 ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΧΕΡΑΚΙ Φ85Χ83 , 4.6 

ΚΟΥΠΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ , 4.7 ΜΠΟΛ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ180Χ45,4.8 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

Φ210,4.9 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ , 4.10 ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ , 

4.11 ΣΟΥΠΛΑ, 4.12 ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ- ΚΟΥΤΑΛΕΣ INOX , 4.13 ΠΙΑΤΕΛΕΣ ΙΝΟΧ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 

, 4.14 ΜΠΡΙΚΙΑ ΚΑΦΕ INOX ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ , 4.15 ΣΕΤ ΜΕ ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ , 4.16 

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΛΑΒΙΔΕΣ ΙΝΟΧ , 4.17 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΣΚΕΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ , 4.18 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , 4.19 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 

INOX 8X60, 4.20 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΙΝΟΧ , 4.21 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ, 

4.22 ΣΕΤ ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΗ INOX , 4.23 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ , 4.24 ΤΟΣΤΙΕΡΑ 4 

ΘΕΣΕΩΝ, 4.25 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , 4.26 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
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ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕ ΚΑΝΑΤΑ 

 Εξοπλισμός Καθαριότητας: 

 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ 6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ , 5.2 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ , 5.3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 5.4 

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , 5.5 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ , 5.6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΚΛΙΠ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΡΑΓΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ , 5.7 ΔΟΧΕΙΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ INOX 7,50 λίτρα , 5.8 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ INOX 

ΠΙΓΚΑΛ 

 Είδη Ιματισμού- Μοκέτες: 

 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ , ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ) ΚΑΙ ΣΕΝΤΟΝΙ ΧΩΡΙΣ 

ΛΑΣΤΙΧΟ (ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΟ) ΙΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ , 6.2 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

ΚΡΕΒΑΤΙΩ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΑΣΤ 0,40x0,60 , 6.3 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ, 6.4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤ 1,10x1,40 , 6.5 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΚΙΑ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΔΙΑΣΤ 1,20x1,60,6.6 

ΚΟΥΒΕΡΛΙ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΣΤ. 1,20x1,60, 6.7 ΠΡΟΣΟΨΙΑ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΙΑΣΤ . 0,50x1,00 , 

6.8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. 0,30x0,50, 6.9 ΠΟΔΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ , 6.10 ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ ΖΑΚΑΡ ΠΙΚΕ ΔΙΑΣΤ 0,45x0,70 , 

6.11ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤ. 1,40x1,80 , 6.12 ΜΟΚΕΤΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 50,00 τ.μ. 

 Εξοπλισμός Γραφείου - Χώρου Αναμονής: 

 ΓΡΑΦΕΙΟ , 7.2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ , 7.3 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ , 7.4 ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ , 7.5 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ , 7.6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ , 7.7 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ , 7.8 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ , 7.9 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ , 7.10 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ , 

7.11 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 

 Μηχανογραφικός Εξοπλισμός: 

 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 50'' , 8.2 PROJECTOR ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ , 8.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, 8.4 

ΟΘΟΝΗ 22,8.5 ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ , 8.6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

 Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς: 

 ΞΥΛΙΝΟ ΖΩΑΚΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ , 9.2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 

ΖΩΑΚΙΑ , 9.3 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ , 9.4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΤΑΡΙΑ, 

ΤΟΥΝΕΛ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ , 9.5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Πριν από την προμήθεια των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού, και αφού αναδειχθεί ο μειοδότης - Ανάδοχος 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει προς έγκριση λεπτομερή περιγραφή 

και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που προτίθεται να προμηθεύσει και οι οποίες θα πρέπει να είναι 

συμβατές και να ικανοποιούν το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών , το οποίο και συνοδεύει τη μελέτη. Επίσης 

θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα αναφερόμενα σχετικά με τις δοκιμασίες των υλικών στο εργοστάσιο (όπου 

απαιτείται) στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα μελέτη Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

ΠΡ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 
Τραπεζάκι παραλληλόγραμμο 

νηπίων 
40 131,2 Τεμ. 5248  

1.2 Τραπεζακι νηπίων κυκλικό ή οβάλ 6 170,3 Τεμ. 1021,8  

1.3 Τραπέζι μαργαρίτα 6 177,5 Τεμ. 1065  

1.4 Καρεκλάκι νηπίων στιβαζόμενο 120 43,1 Τεμ. 5172  

1.5 Παγκάκι νηπίων 10 103,2 Τεμ. 1032  

1.6 Καρέκλα πτυσσόμενη 30 25,2 Τεμ. 756  

1.7 Κρεβάτι νηπίων στιβαζόμενο 10 113,7 Τεμ. 1137  

1.8 Στρώμα ύπνου νηπίων 10 54,3 Τεμ. 543  

1.9 
Κρεμάστρα σχεδίου χρωματιστή 

με ζωάκια 
6 54,8 Τεμ. 328,8  

1.10 Κρεμάστρα με φυσικό χρώμα 9 45,5 Τεμ. 409,5  

1.11 
Συρταριέρα 12 συρταριών 

χρωματιστή 
3 471,1 Τεμ. 1413,3  

1.12 Ντουλάπι πύργος με σκεπή 1 290,7 Τεμ. 290,7  

1.13 Ντουλάπι πύργος κάστρο 1 290,7 Τεμ. 290,7  

1.14 Ντουλάπι πύργος παλάτι 2 290,7 Τεμ. 581,4  

1.15 Ραφιέρα χαρτονιών κυλιόμενη 3 307,7 Τεμ. 923,1  

1.16 
Παιχνιδοθήκη με 9 πολύχρωμα 

συρτάρια 
3 325,3 Τεμ. 975,9  

1.17 Πίνακας Ανακοινώσεων 1 51,8 Τεμ. 51,8  

1.18 Πίνακας Φελλού 3 18,86 Τεμ. 56,58  

1.19 Πίνακας μαρκαδόρου 3 48,6 Τεμ. 145,8  

1.20 Βαγονέτο ζωγραφικής 3 199 Τεμ. 597  

1.21 Βιβλιοθήκη - σταντ βιβλίων 4 394,7 Τεμ. 1578,8  

ΣΥΝΟΛΟ 1 23618,18 23618,18 

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.1 Κουκλοσπιτο με τέντα 2 74,9 Τεμ. 149,8  

2.2 Κουκλοθέατρο με κλόουν 1 432 Τεμ. 432  

2.3 Εταζέρα για κούκλες κουκλοθέατρου 1 145 Τεμ. 145  

2.4 Θεατρόκουκλες οικογένεια (6 τεμ.) 1 21,4 Τεμ. 21,4  

2.5 Γαντίκουκλες επαγγέλματα (5 τεμ.) 1 33,6 Τεμ. 33,6  

2.6 Φιγούρες ανθρώπων (10 τεμ.) 1 25,1 Τεμ. 25,1  

2.7 Σετ ψυχοκινητικής αγωγής 3 200,5 Τεμ. 601,5  

2.8 Κυματιστά μονοπάτια ισορροπίας 3 189,2 Τεμ. 567,6  

2.9 Κέντρο παιχνιδιού 1 698 Τεμ. 698  

2.10 Πάγκος μαραγκού 2 124,86 Τεμ. 249,72  
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2.11 Γωνία ιατρείου 1 420,36 Τεμ. 420,36  

2.12 Γωνία κομμωτηρίου 1 355,88 Τεμ. 355,88  

2.13 
Εταζιέρα μουσικής γωνιάς με 

μουσικά όργανα 
3 146,32 Τεμ. 438,96  

2.14 Σπιτάκι εξοχής πλαστικό 1 240,56 Τεμ. 240,56  

2.15 Τραμπάλα πλαστική 2 32 Τεμ. 64  

2.16 Καφάσι ξυλινο με φρούτα 3 20,8 Τεμ. 62,4  

2.17 Καφάσι ξύλινο για λαχανικά 3 20,8 Τεμ. 62,4  

2.18 
Ψάρια πλαστικά σε φυσικό μέγεθος 

(12 τεμ.) 
3 11,8 Τεμ. 35,4  

2.19 
Κρέατα πλαστικά σε φυσικό μέγεθος 

(12 τεμ.) 
3 15,8 Τεμ. 47,4  

2.20 Είδη αρτοποιείου πλαστικά (5 τεμ.) 3 14,9 Τεμ. 44,7  

2.21 Αλαντικά τυριά πλαστικά (10 τεμ.) 3 8,6 Τεμ. 25,8  

2.22 Κουβαδάκια 40 1,02 Τεμ. 40,8  

2.23 Σέσουλα 20 0,95 Τεμ. 19  

2.24 Τσουγκράνα 20 0,89 Τεμ. 17,8  

2.25 Πλαστικός Φορτωτής 10 9,98 Τεμ. 99,8  

2.26 Πλαστικό Φοτρηγό 10 11,98 Τεμ. 119,8  

2.27 Σιδερώστρα 5 17,98 Τεμ. 89,9  

2.26 Αυτοκόλλητο τοίχου με παράσταση 10 24,9 Τε. 249  

2.27 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου 

δάσος 
2 164,2 Τεμ. 328,4  

2.28 
Διακοσμητική παράσταση τοίχου 

ζούγκλα 
1 164,2 Τεμ. 164,2  

ΣΥΝΟΛΟ 2 5850,28 5850,28 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.1 Τραπέζι κουζίνας 1 438,96 Τεμ. 438,96  

3.2 Τρόλει σερβιρίσματος 2 268 Τεμ. 536  

ΣΥΝΟΛΟ 3 974,96 974,96 

 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 Πιρούνια 60 1,6 Τεμ. 96  

4.2 Κουτάλια 60 1,6 Τεμ. 96  

4.3 Μαχαίρια 60 2,2 Τεμ. 132  

4.4 Ποτήρι νερού μελαμίνης 60 2,8 Τεμ. 168  

4.5 Κύπελλο νερού μελαμίνης 60 2,4 Τεμ. 144  

4.6 Κούπες γάλακτος 60 3,5 Τεμ. 210  

4.7 Μπόλ σούπας μελαμίνης 60 3,3 Τεμ. 198  

4.8 Πιάτα βαθιά μελαμίνης 60 3,6 Τεμ. 216  

4.9 Πιάτα ρηχά μελαμίνης 60 3,9 Τεμ. 234  
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4.10 Δίσκοι σερβιρίσματος 15 7,1 Τεμ. 106,5  

4.11 Σουπλά 80 2,8 Τεμ. 224  

4.12 Σετ σπάτουλες - κουτάλες 2 6,1 Τεμ. 12,2  

4.13 Πιατέλες ΙΝΟΧ 10 15,2 Τεμ. 152  

4.14 Μπρίκια ΙΝΟΧ 5 4 Τεμ. 20  

4.15 Σετ κουτάλες ξύλινες 4 6 Τεμ. 24  

4.16 Τσιμπίδες, λαβίδες 6 6 Τεμ. 36  

4.17 
Πλαυιικά μπόλ ορθογώγια με 

σκέπασμα 
12 4,2 Τεμ. 50,4  

4.18 σκέπασμα 12 4,6 Τεμ. 55,2  

4.19 Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες 1 10 Τεμ. 10  

4.20 Θήκη για χαρτοπετσέτες 15 2,6 Τεμ. 39  

4.21 Στεγνωτήρι (πιατοθήκη) 1 6 Τεμ. 6  

4.22 Σετ καφέ - ζάχαρης 1 10 Τεμ. 10  

4.23 Βραστήρας νερού 1 16,5 Τεμ. 16,5  

4.24 Τοστιέρα 4 θέσεων 1 39 Τεμ. 39  

4.25 Αποχυμωτής 1 45 Τεμ. 45  

4.26 Καφετιέρα με κανάτα 1 29,5 Τεμ. 29,5  

ΣΥΝΟΛΟ 4 2369,3 2369,3 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

5.1 Σκάλα αλουμινίου 6 σκαλιών 1 64 Τεμ. 64  

5.2 Κουβάς σφουγγαρίσματος 2 88,1 Τεμ. 176,2  

5.3 Σφουγκαρίστρα με κοντάρι 2 38 Τεμ. 76  

5.4 Σκούπα με κοντάρι 3 4,05 Τεμ. 12,15  

5.5 Φαράσι με κοντάρι 3 3,1 Τεμ. 9,3  

5.6 Μηχανισμός καθαρισμού τζαμιών 2 8,05 Τεμ. 16,1  

5.7 
Καλαθάκια απορριμμάτων χώρων 

υγειηνής 
9 15 Τεμ. 135  

5.8 Πιγκάλ τουαλέτας 9 8,2 Τεμ. 73,8  

5.9 Σκούπα ηλεκτρική 1 285 Τεμ. 285  

5.10 Απλώστρα 1 52,6 Τεμ. 52,6  

ΣΥΝΟΛΟ 5 900,15 900,15 

 

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

6.1 
Σετ σεντόνια πανωσέντονα και 

κατωσέντονα με λάστιχο 
12 13,6 Τεμ. 163,2  

6.2 Μαξιλάρια ύπνου νηπίων 12 7,1 Τεμ. 85,2  

6.3 Μαξιλαροθήκες 12 1,9 Τεμ. 22,8  

6.4 Κουβέρτες ακρυλικές 12 24,5 Τεμ. 294  

6.5 Παπλωματάκια 10 26,2 Τεμ. 262  

6.6 Κουβερλί 10 39,6 Τεμ. 396  
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6.7 Προσόψια 80 4,5 Τεμ. 360  

6.8 Πετσέτες χεριών 80 2,6 Τεμ. 208  

6.9 Ποδιές κουζίνας 10 5,2 Τεμ. 52  

6.10 Ποτηρόπανα 10 1,05 Τεμ. 10,5  

6.11 Τραπεζομάντηλα 10 10,5 Τεμ. 105  

6.12 Μοκέτα επιφανειας 50,00 τ.μ. 50 18 τ.μ. 900  

ΣΥΝΟΛΟ 6 2858,7 2858,7 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

7.1 Γραφείο 3 125,5 Τεμ. 376,5  

7.2 Συρταριέρα τροχήλατη 3 175,8 Τεμ. 527,4  

7.3 Κάθισμα τροχήλατο 3 110,2 Τεμ. 330,6  

7.4 Κάθισμα επισκέπτη 6 58,3 Τεμ. 349,8  

7.5 Αρχειοθήκη 3 314,2 Τεμ. 942,6  

7.6 Φαρμακείο 1 68 Τεμ. 68  

7.7 Κλειδοθήκη 1 52 Τεμ. 52  

7.8 Καλαθάκια άχρηστων γραφείου 3 4,5 Τεμ. 13,5  

7.9 Καλόγηρος 1 52 Τεμ. 52  

7.10 Σαλόνι τριών θέσεων 3 185 Τεμ. 555  

7.11 Τραπεζάκι σαλονιού 1 96 Τεμ. 96  

ΣΥΝΟΛΟ 7 3363,4 3363,4 

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

8.1 Τηλεόραση 50'' 1 490 Τεμ. 490  

8.2 Projector με οθόνη προβολής τοίχου 1 520 Τεμ. 520  

8.3 Υπολογιστής 3 920 Τεμ. 2760  

8.4 Οθόνη υπολογιστή 3 210 Τεμ. 630  

8.5 Πολυμηχάνημα - Εκτυπωτής 1 320 Τεμ. 320  

8.6 Φωτοτυπικό 1 750 Τεμ. 750  

ΣΥΝΟΛΟ 8 5470 5470 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

9.1 
Παιχνίδι ελατηρίου με ζωάκια, 

προμήθεια και εγκατάσταση. 
2 396 Τεμ. 792  

9.2 

Τραμπάλα ελατηρίου νηπίων δύο 

θέσεων με ζωάκια, προμήθεια και 

εγκατάσταση. 

2 684 Τεμ. 1368  

Γενικό Σύνολο 59999,97 

Στρογγυλοποίηση 0,03 

Σύνολο μετά την στρογγυλοποίηση 60000 

Φ.Π.Α. 14400 

Τελικό σύνολο με Φ.Π.Α. 74400 
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9.3 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

ξύλινης κούνιας δύο (2) θέσεων 

νηπίων. 

1 1185 Τεμ. 1185  

9.4 

Σύνθετο συγκρότημα με σκάλα, 2 

πλατφόρμες, ξύλινο τούνελ, 

σκέπαστρα και τσουλήθρα, 

κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δύο 

έως οκτώ (2-8) ετών. 

1 4150 Τεμ. 4150  

9.5 

Σύνθετο συγκρότημα με σκάλα, 

πύργο, σκέπαστρο, 2 τσουλήθρες, 

κατάλληλο για παιδιά ηλικίας δύο 

έως οκτώ (2-8) ετών. 

1 7100 Τεμ. 7100  

ΣΥΝΟΛΟ 9 14595 14595 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας μελέτης 

Όλα τα ζητούμενα υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρία κατασκευής θα 

είναι πιστοποιημένη. 

Οι αναφερόμενες κατωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους 

του εκάστοτε υλικού. 

Ομοίως ενδεικτικές είναι και οι αναφερόμενες συνθέσεις και μπορούν να τροποποιηθούν, προσφέροντας υλικά 

αναλόγου τύπου και αριθμού. 

Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία. 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ» 

1. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για νήπια, σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. . 

Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα χρώματα 

και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού μη τοξικά. Στα πέλματα των τραπεζιών και των καθισμάτων 

τοποθετούνται φυτευτά, ελαστικά τακάκια για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Όλα 

τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα. 

 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΝΗΠΙΩΝ 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι που έχει σχήμα 

ορθογώνιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας για 

απεριόριστη αντοχή. Δυνατότητα επιλογής από χρωματολόγιο. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα 

γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. 

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 120Χ65Χ56 εκ. ύψος. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΥΚΛΙΚΟ Ή ΟΒΑΛ 

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. Το καπάκι έχει σχήμα κύκλου ή 

οβάλ και είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας για απεριόριστη 

αντοχή. Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων από χρωματολόγιο. 

Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη 

ενίσχυση στην αντοχή. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: κυκλικό διάμετρος τουλάχιστον 1 μ.Χ56εκ. ύψος και οβάλ 149Χ60Χ56εκ. ύψος 

 ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Ο πεντάγωνος σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. 

Το τραπέζι θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα και όχι τέσσερα. 

Το καπάκι που θα έχει σχήμα μαργαρίτας με 5 πέταλα, θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 

20 χιλ. με επένδυση φορμάικας. Δυνατότητα επιλογής χρώματος φορμάικας από χρωματολόγιο. 

Στο κέντρο της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει τοποθετημένη λεκάνη στρόγγυλης διατομής σε χρώμα κίτρινο. 

Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη 

ενίσχυση στην αντοχή. 

Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ. ύψος 

 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΙΒΑΖΟΜΕΝΟ 

Ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη θα είναι εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

και το κάθισμα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 12 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα 

της επιλογής μας και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Ο σκελετός θα είναι 

τετράγωνης ή ορθογωνικής διατομής πάχους τουλάχιστον 3,5Χ3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με 

τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5Χ 2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα 

συνδέεται με το σκελετό με τρεις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες (τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα 

και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλεμένες. Όλα τα 

άκρα της καρέκλας θα είναι επίσης στρογγυλεμένα και περασμένα στρογγύλη για την ασφάλεια των παιδιών. 

Η πλάτη θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις ή έναν μεγαλύτερο (ενδεικτικές 

διαστάσεις 3,5Χ2 εκ. πάχος 7Χ2 εκ. πάχος). Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή 

στοκάρισμα. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 

δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: εξωτερικές 32Χ33Χ57 εκ., καθίσματος 32Χ30 εκ., Ύψος 30 εκ. 

 ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ 

Ο σκελετός του να αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και να είναι 

κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του να είναι κατασκευασμένος από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένος ο σκελετός στο φυσικό χρώμα 

και ο πάτος σε χρώμα της επιλογής μας. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του 
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δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120x32x32 εκ. ύψος καθίσματος 

 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

Κάθισμα πτυσσόμενο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας με μεταλλικό σκελετό. 

Η πλάτη και το κάθισμα είναι από δερματίνη. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 44 x 43 x 75 εκ. 

 ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF 18 χιλ. με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό. Το κρεβάτι από τον πάτο στον οποίο ακουμπάει το στρώμα και τις 4 

πλευρές του οι οποίες καλύπτουν το στρώμα και είναι μορφοποιημένες σε κύμα και όχι σε ευθεία. Αυτές οι 

κυματιστές πλευρές (πάνω και κάτω) είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να μπορεί το κρεβάτι να στοιβάζεται με 

ασφάλεια όταν δεν χρησιμοποιείται. Στις δύο στενές πλευρές του φέρει εγκοπές (χούφτες) ώστε να μπορεί να 

σηκώνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά όλα του 

τα τελειώματα είναι περασμένα στρογγύλη. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 132Χ65Χ18 εκ. 

 ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

Στρώμα ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελατήρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Διάμετρος σύρματος ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: λευκός βαμβακερός τάπητας (πεπιεσμένος), 100% 

ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ: ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίηση Ο eko-tex, 

ακρυλική βάτα 170 gr / m2, Νοη woven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Επίσης φέρει αδιάβροχη 

επένδυση στη μία του πλευρά. 

Διαστάσεις: 129Χ60Χ13 εκ. 

 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕ ΖΩΑ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι μορφοποιημένη σε σώμα 

ζώου (κάμπιας, σαρανταποδαρούσας, κλπ.) ή θα έχει σε σειρά όμοια στοιχεία (παπάκια, σπίτια, πόλη κλπ.). Θα 

είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Θα φέρει 5 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής 

ποιότητας και αντοχής. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 90-100Χ23-25 εκ. 

 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό. Η πάνω και κάτω πλευρά της να είναι κυματιστή και σε κάθε οβάλ 

τελείωμα να φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα. 

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Περιλαμβάνονται 10 διαφορετικά ξύλινα διακριτικά σήματα κάτω από το κάθε ένα υπάρχει διπλό μεταλλικό 

κρεμαστάρι απεριόριστης αντοχής σε χρώμα κίτρινο, κόκκινο ή μπλε. 

Διαστάσεις: 100Χ12-19 εκ. 

 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με 12 συρτάρια χρωματιστή 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου ο σκελετός και χρωματιστά τα συρτάρια. Να φέρει 12 συρτάρια (2 στήλες Χ 6) το μοντάρισμα των 

οποίων γίνεται με οδοντωτά - μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Το έπιπλο θα 

έχει 4 ρόδες ενισχυμένες (με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή του (προαιρετικά). Όλα τα άκρα να είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι 

νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 79Χ40Χ81 εκ. ύψος 
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 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΣΚΕΠΗ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή 

πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα τριγωνικό το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του 

επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά 

μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό 

χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 

40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά θα φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην 

μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα μορφοποιημένο σε κάστρο το οποίο προεξέχει από τον 

υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι να είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους κατά 

ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι 

βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 

40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΛΑΤΙ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. Εσωτερικά θα φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην 

μπροστινή πλευρά του έχει στο επάνω μέρος τελείωμα τριγωνικό με καμπυλωτές άκρες το οποίο προεξέχει από 

τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. Επιπλέον το πορτάκι να είναι διακοσμημένο με 4 χαραγμένους κύκλους 

κατά ύψος του σε 4 διαφορετικά μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). Οι εν λόγω κύκλοι θα 

είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 

40Χ42Χ179 εκ. ύψος. 

 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. 

Αποτελείται από επτά ράφια για την αποθήκευση χαρτονιών από τα οποία τα 6 είναι ανοιγόμενα και στο 

μπροστινό τους μέρος φέρουν λαβή κάθετη στο ράφι με μήκος 40 εκ. περίπου η οποία είναι βαμμένη σε 

διαφορετικό χρώμα για κάθε ράφι. Επιπλέον τα εν λόγω επτά ράφια καθώς επίσης και τα πλαϊνά του επίπλου 

και το καπάκι δεν είναι ίσια αλλά είναι κυματιστά κομμένα. 

Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που 

χρειάζεται. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 78Χ60Χ87 εκ. ύψος. 

 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ με 9 πολύχρωμα συρτάρια 

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς 9 

μεγάλα κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ22,5 εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά είναι βαρέως τύπου και να έχουν τη 

δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: 

πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. 

Τα 9 κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν πουθενά κενό. Το πισινό 

(πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με 
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φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 104Χ47Χ84 εκ. ύψος. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Πίνακας ανακοινώσεων, μαγνητικός με συνθετικό τζάμι και κλειδί. 10 Ενδεικτικές διαστάσεις: 70Χ50 εκ. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 

Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο ΜΌ^. με επένδυση οξιάς, (περίπου 8 εκ. 

περιμετρικά) χρωματιστό και ο πίνακας από φελλό, για την ανάρτηση εργασιών. Τα χρώματα και τα βερνίκια 

που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 90Χ60 εκ. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ 

Μαγνητικός πίνακας μαρκαδόρου λευκός με πλαίσιο από αλουμίνιο Ενδεικτικές διαστάσεις: 90Χ60 εκ. 

 ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, 

πινέλα κλπ. 

Στο επάνω μέρος φέρει 12 οπές για την τοποθέτηση πλαστικών κύπελων τέμπερας (με καπάκι και ειδικό στόμιο 

ώστε να μη χύνεται το χρώμα όταν πλαγιάζει). Τα 12 κύπελα τέμπερας περιλαμβάνονται. Η επιφάνεια αυτή με 

τις οπές είναι βαμμένη σε χρώμα και όχι σε φυσικό. 

Τα δύο πλαϊνά του και τα τελειώματα στο επάνω μέρος να είναι μορφοποιημένα κυματιστά και όχι ίσια. 

Στο κάτω μέρος να έχει ράφι το οποίο στις δύο μεγάλες του πλευρές έχει κάθετα προστατευτικά και κυματιστά 

διαμορφωμένα τελειώματα. 

Το τρόλεϊ θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. 

Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 

χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 79Χ50Χ65 εκ. ύψος. 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΣΤΑΝΤ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου 

με ορισμένες λεπτομέρειες χρωματιστές. Είναι διπλής όψης με ειδικά πηχάκια για την τοποθέτηση και έκθεση 

βιβλίων. Στις δύο του μικρές πλευρές έχει σταντ με πλέξι - γκλας για την τοποθέτηση βιβλίων. Φέρει 4 

ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 94Χ47Χ132 εκ. ύψος. 

2. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

2.1 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ME ΤΕΝΤΑ 

Ξύλινο Κουκλόσπιτο με 3 ορόφους, ξύλινα αξεσουάρ και έπιπλα. Αποτελείται από 6 δωμάτια (υπνοδωμάτιο, 

τραπεζαρία, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και γκαράζ) και 3 ορόφους. Το σετ περιέχει επίσης κούκλες και αξεσουάρ. 

Τα έπιπλα μπορούν να τοποθετηθούν παντού στο χώρο και οι σκάλες είναι αφαιρούμενες. Θα υπάρχει κουζίνα, 

τραπεζαρία και μοντέρνο μπάνιο, μεγάλο σαλόνι, υπνοδωμάτια με άνετο κρεβάτι και όμορφη εξωτερική 

βεράντα με διακοσμητικά. Θα υπάρχει επίσης ένας όμορφος κήπος με μια τυπωμένη παιδική χαρά και μια 

φιλόξενη πισίνα. 

Το σπίτι αποτελείται από μια συμπαγή ξύλινη δομή, μια ανθεκτική, συμπαγή κατασκευή. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 60Χ24.5Χ86εκ. 

2.2 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ME ΚΛΟΟΥΝ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου 
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με χρωματιστές λεπτομέρειες. Στο μπροστινό μέρος το οποίο θα έχει σχήμα σπιτιού, θα έχει χαραγμένο κλόουν 

στο κάτω μέρος και στο επάνω μέρος θα έχει χαραγμένη τη λέξη «ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ». Τα σχέδια θα είναι 

χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Στο μπροστινό μέρος θα 

φέρει οθόνη σε σχήμα οβάλ με κουρτινάκια. Στα δύο πλαϊνά του έχει παραθυράκια επίσης οβάλ. Στην κάτοψή 

του το κουκλοθέατρο θα έχει σχήμα Π. 

Όλα του τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 120Χ60Χ180 εκ. ύψος. 

2.3 ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και από ξύλο φουρνιστής οξιάς, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστή η σκεπούλα. Έχει 36 θέσεις για 

κούκλες κουκλοθέατρου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Διάσταση: 69x13x110 cm 

2.4 ΘΕΑΤΡΟΚΟΥΚΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕΤ 6 

Κλασικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται από 6 τεμάχια: 

μπαμπά, μαμά, κορίτσι, αγόρι, παππού και γιαγιά. 

2.5 ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Πάνινες γαντόκουκλες, καλοραμένες με 10 φιγούρες διαφόρων επαγγελματιών 

2.6 ΣΕΤ 10 ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Κλαστικές θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο. Το σετ αποτελείται από 10 διαφορετικές 

ανθρώπινες φιγούρες. 

2.7 ΣΕΤ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και απεριόριστης 

αντοχής. Το σετ να αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα 27Χ13,5Χ7 εκ., 8 μισά τούβλα 13,5Χ13,5Χ7 εκ, 4 

μπάρες ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια 81Χ13,5Χ4 εκ, 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκ., 

4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 35 εκ., 4 ράβδους μήκους 70 εκ., 4 ράβδους μήκους 35 εκ. και 24 

συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 12 ράβδο με στεφάνι) Όλα τα παραπάνω να δίνονται σε 4 χρώματα. Όλα τα 

υλικά να συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής. Απαιτούνται πιστοποιητικά 

ασφαλείας. 

2.8 ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Να είναι 

επικαλυμμένα με ειδικό αντιολισθητικό υλικό (στα μισά κομμάτια ριγέ και στα υπόλοιπα πουά) στο επάνω 

μέρος ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό και ασφαλές περπάτημα. Εργονομικός σχεδιασμός βασισμένος στα 

πατουσάκια των παιδιών. Το σετ να αποτελείται από 8 τεμάχια καμπυλωτά κομμάτια μήκους 68,2 εκ, φάρδους 

17,3 εκ. και ύψους 11 εκ. Τα 4 από αυτά φέρουν ριγέ αντιολισθητική επιφάνεια ενώ τα υπόλοιπα 4 φέρουν 

πουά αντιολισθητική επιφάνεια. Τα κομμάτια αυτά να στοιβάζονται για να εξοικονομείται χώρος κατά την 

αποθήκευσή τους. Συσκευασία ανθεκτικής τσάντας. Απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας 

2.9 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Εξάγωνο σχήμα μερ κάθετου πλευρά και άλλη χρήση: πορτάκι , καθρέφτες , μαγνητικό πινακάκι ,συγχρονισμός 

, φινιστρίνια με plexi glass .Μεταλλικές κολώνες με πολύ γερές βάσεις. Βιδώνεται στο πάτωμα. 

Διάσταση κάθε πλευράς :116Χ79 εκ. ,κολωνάκι :82 εκ,διαστάσεις κέντρου παιχνιδιού 195Χ224 εκ. 

Ενδεικτική διάσταση: 93x57x127 cm 

2.10 ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ 

Κατασκευή από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς ο πάγκος. 

Έχει χαραγμένη επιγραφή στο επάνω μέρος "Η γωνιά του μαραγκού". Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά. 
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Ενδεικτική διάσταση: 86x57x112 cm 

2.11 ΓΩΝΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση 

οξιάς , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Εσωτερικά έχει ραφάκια. 

Εξωτερικά έχει πάγκο συναλλαγής με γκισέ σε σχήμα οβάλ και επιγραφή «ΙΑΤΡΕΙΟ». Στηρίζεται σε δύο 

ξύλινες τριγωνικές βάσεις. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και 

τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτική διάσταση :100x130 cm 

2.12 ΓΩΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου, 

με χρωματιστές λεπτομέρειες. Φέρει τρία συρταράκια, ραφάκια δεξιά και αριστερά του καθρέφτη και καθρέφτη 

άθραυστο ασφαλείας σε σχήμα οβάλ. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται νερού. 

Ενδεικτική διάσταση: 73x40x110 cm 

2.13 ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά 

όργανα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. (Ο 

πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει σετ μουσικών οργάνων προαιρετικά: 

ξυλόφωνο, μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, 

ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, 

φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο και μελλόντικα. Σύνολο 20 μουσικά όργανα). 

Ενδεικτική διάσταση :81x16x75 cm 

2.14 ΣΠΙΤΑΚΙ ΕΞΟΧΗΣ 

 Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

 Ιδανικό για εξωτερικό χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. 

 Τα φωτεινά του χρώματα είναι ανθεκτικά στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία. 

 Διαθέτει παράθυρο που ανοίγει και πόρτα με χερούλι και κλειδί. 

 Εύκολη συναρμολόγηση. 

Διάσταση: 131x110x121 cm 

 

2.15 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

 Τραμπάλα σε σχήμα κοτοπουλάκι 

 Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 

 Με μη αποσπώμενες χειρολαβές 

 Διαθέτει τρεις θέσεις 

 Διαστάσεις: 120Χ38Χ54^ 

 

2.16 ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων 30χ20χ10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο 

φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου που θα περιλαμβάνει διάφορα φρούτα από 

πλαστικό υψηλής ποιότητας. 

 

2.17 ΚΑΦΑΣΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Καφάσι ξύλινο ενδεικτικών διαστάσεων 30χ20χ10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο 

φουρνιστής οξυάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου που θα περιλαμβάνει διάφορα λαχανικά από 

πλαστικό υψηλής ποιότητας 
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2.18 ΨΑΡΙΑ 

2.19 ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

2.20 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

2.21 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 

Κατασκευασμένα από αυθεντικό πλαστικό υψηλής ποιότητας με. διάφορα χρώματα, πιστές αντιγραφές τροφών 

2.22 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ 

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Κατάλληλο για παιχνίδι 

με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα. 

Ενδεικτική Διάμετρος: 18,20 εκ. 

2.23 ΣΕΣΟΥΛΑ 

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Κατάλληλο για παιχνίδι 

με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα. 

Ενδεικτικό Μέγεθος: 15,00 εκ. 

2.24 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 

Από ανθεκτικό εύκαμπτο πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Κατάλληλο για παιχνίδι 

με άμμο και νερό. Σε διάφορα έντονα χρώματα. 

Ενδεικτικό Μέγεθος: 15,00 εκ. 

2.25 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

Παιδικό πλαστικό παιχνίδι υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Ενδεικτικό 

Μέγεθος Μήκος Χ Ύψος 38,00Χ20,00εκ. 

2.26 ΦΟΡΤΗΓΟ 

Παιδικό πλαστικό παιχνίδι υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Ενδεικτικό 

Μέγεθος Μήκος Χ Ύψος 40,00Χ20,00εκ. 

2.27 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 

Παιδικό Σετ Σιδερώματος Σιδερώστρα με ενσωματωμένο σίδερο. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 53,5 Χ 21 Χ 55,7 εκ. 

2.28 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Διακοσμητικά αυτοκόλλητα τοίχου κατασκευασμένα από ειδικά υλικά (βινίλιο κλπ.) για χρήση σε εσωτερικούς 

χώρους, με διάφορες παραστάσεις από παραμύθια, δέντρα κλπ. κατάλληλα για νηπιαγωγεία και παιδικούς 

σταθμούς. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 125Χ140 εκ. 

2.29 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 29 κομμάτια (1 δέντρο, 1 ήλιο, 2 πουλάκια, 2 σύννεφα, 4 πεταλούδες, 1 θάμνο με 

λουλούδια και ζωάκια, 8 διαφορετικά ζωάκια όπως αλεπού, ελάφι, αγριογούρουνο, σκιουράκι, λαγός, 

σαλιγκάρι, βάτραχος κλπ). Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα 

θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και 

βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς 

το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

2.30 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ Η ΖΟΥΓΚΛΑ 

Σύνθεση αποτελούμενη από 12 κομμάτια (Παπαγάλος σε κλαδί, Φοίνικας με φίδι, τίγρης, ελέφαντας με μαϊμού, 

καμηλοπάρδαλη και 7 πρασινάδες). Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση 

οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά 

χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και 

https://www.wallndesign.gr/product-category/autokolita-toixou/alla-autokollita/
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φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 200Χ100 εκ. περίπου 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

3.1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Τραπέζι εργασίας ΙΝΟΧ 18/10 AISI βαρέως τύπου Φ 10 με ράφι ενδιάμεσο. 

Διαστάσεις : 120-150Χ70Χ86 

3.2 ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένος στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου και τα ράφια από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση φορμάικας. Έχει δύο ράφια. Φέρει 4 

ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα 

για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Διαστάσεις : 89Χ59Χ97 εκ. 

4. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Πιρούνια φαγητού INOX 

2. Κουτάλια φαγητού INOX 

3. Μαχαίρια φαγητού ΙΝΟΧ 

4. Ποτήρια νερού μελαμίνης 

5. Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83 

6. Κούπες γάλακτος 

7. Μπολ σούπας μελαμίνης Φ180Χ45 

8. Πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ210 

9. Πιάτα ρηχά μελαμίνης 

10. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεγάλοι 

11. Σουπλά 

12. Σετ σπάτουλες - κουτάλες INOX 

13. Πιατέλες ΙΝΟΧ διάφορα μεγέθη 

14. Μπρίκια καφέ INOX διαφόρων διαστάσεων 

15. Σετ με κουτάλες Ξύλινες 

16. Τσιμπίδες - Λαβίδες ΙΝΟΧ 

17. Πλαστικά μπολ με σκέπασμα ορθογώνιο 

18. Πλαστικά μπολ με σκέπασμα στρογγυλά 

19. Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60 

20. Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ 

21. Στεγνωτήριο πιάτων ανοξείδωτο 

22. Σετ καφέ - ζάχαρη INOX 

23. Βραστήρας νερού ηλεκτρικός 

24. Τοστιέρα 4 θέσεων 

25. Αποχυμωτής με δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας 

26. Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με κανάτα 
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5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη με 6 σκαλοπάτια επαγγελματική 

2. Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός 

3. Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου επαγγελματική 

4. Σκούπα Πλαστική με κοντάρι αλουμινίου 

5. Φαράσι με κοντάρι 

6. Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών με κλιπ και ορειχάλκινη ράγα με λάστιχο 

7. Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας με πετάλι INOX 7,50 λίτρα 

8. Βούρτσες τουαλέτας INOX ΠΙΓΚΑΛ 

-  

9. ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική. Ρεύματος 220V. Μέγιστη ισχύς 1800W. Χωρητικότητα σακούλας 5. 

Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά : 10 έτη. 

10. ΑΠΛΩΣΤΡΑ 

Απλώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική. 

Ενδεικτική Διάσταση: 150Χ70Χ90εκ. 

6. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΟΚΕΤΕΣ 

Σετ. σεντόνια νηπίων, Σεντόνι με λάστιχο (κατωσέντονο) ώστε να ταιριάζει σε στρώμα 129Χ60 εκ. από 

ύφασμα βαμβακερό 100% σε μονόχρωμο ή εμπριμέ δικής μας επιλογής και σεντόνι χωρίς λάστιχο 

(πανωσέντονο) ιδίων διαστάσεων και χαρακτηριστικών. 

Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων διαστ. 0,40x0,60 

Μαξιλαροθήκη 100% βαμβακερή 

Κουβέρτες ακριλικές διαστ. 1,10x1,40 

Παπλωματάκια 100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,60 

Κουβερλί 100% βαμβακερό διαστ. 1,20x1,60 

Προσόψια 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x1,00 

Πετσέτες 100% βαμβάκι χεριών διαστ. 0,30x0,50 

Ποδιές κουζίνας ολόσωμες με αδιάβροχη επένδυση 

Ποτηρόπανα ζακάρ πικέ διαστ. 0,45x0,70 

Τραπεζομάντηλα μονόχρωμα διαστ. 1,40x1,80 

Μοκέτα άριστης ποιότητας συνολικής επιφάνειας 50,00 τ.μ. ολόκληρη ή κομμένη σε κομμάτια διαφόρων 

διαστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας 

Όλα τα προαναφερθέντα, θα παραδοθούν σε χρώματα και σχέδια που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

7.1 ΓΡΑΦΕΙΟ 

H επιφάνεια (καπάκι) του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με αντιγδαρτική 

μελαμίνη πάχους 25-30 χιλ, άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής. Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του 

γραφείου είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλ. Η μετώπη 

(Ποδιά) είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής μελαμίνη πάχους 18 mm. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 160Χ80Χ72εκ. 
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7.2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Η συρταριέρα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής μοριοσανίδα όμοια με αυτές του γραφείου. Η κίνηση των 

συρταριών γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Οι συρταριέρα θα φέρει κλειδαριά 

ασφαλείας και το πρώτο συρτάρι της μολυβοθήκη ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Στο κάτω 

μέρος της βάσης της βιδώνονται 

τέσσερεις εμφανείς δίδυμοι τροχοί από αρίστης ποιότητας υλικό και δυνατότητα κίλησης σε όλες τις 

διευθύνσεις (ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό). Ενδεικτικές Διαστάσεις : 43x 60x 

60εκ. 

7.3 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

Κάθισμα εργασίας γραφείου, ρυθμιζόμενο, περιστροφικό, ανατομικό με χωριστή ρυθμιζόμενη ψηλή πλάτη (ως 

προς το ύψος) και μπράτσα, τροχήλατο ανατομικό. 

Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση με ενισχυμένο πλαστικό πέντε (5) ακτινών και ασφαλείς 

περιστροφικούς τροχούς. 

Το ύψος ρυθμίζεται με μοχλό και κατάλληλο μηχανισμοί ανύψωσης (αμορτισέρ). 

Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδεδυμένο με αφρώδες πλαστικό αρίστης ποιότητας με 

ταπετσαρία από ανθεκτική δερματίνη σε διάφορα χρώματα. 

Τόσο ο μηχανισμός ανύψωσης όσο και ο μηχανισμός της πλάτης θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: βάση καθίσματος 42Χ40 εκ., ύψος πλάτης 55-75 εκ. 

7.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 

Καρέκλες με μεταλλικό σκελετό βάση και πλάτη επενδυμένα με δερματίνη σε διάφορα χρώματα και μπράτσα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: βάση καθίσματος 42-45 εκ., ύψος καθίσματος 70 εκ. 

7.5 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 

Είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. H βάση στο σημείο επαφής 

με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Το χρώμα του κασώματος είναι είτε σε φυσικό 

χρώμα ξύλου είτε κάποιο άλλο χρώμα της επιλογής του πελάτη. Τα πλαϊνά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών 

πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών. Ενδεικτικο πλάτος ραφιων 63 εκ. συνολο 6 ράφια. Η 

βιβλιοθηκη χωρίζεται στα δυο από καθετη ταβλα. Στο κατω μέρος φέρει 4 κλειστά ντουλάπια διαφόρων 

χρωματισμων Ενδεικτικές διαστάσεις: 124Χ40Χ180εκ. 

7.6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Ξύλινη κατασκευή με σήμανση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο μπροστινό πορτάκι Διαστάσεις : 40x23x61 εκ. 

7.7 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ 

Κλειδοθήκη ξύλινη διαστάσεων τουλάχιστον 35x45 εκ. 

7.8 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Καλαθάκια απορριμμάτων - αχρήστων γραφείου 

Διαστάσεις : 30x30x32 εκ. 

7.9 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ 

Μεταλλικός καλόγηρος χρωμίου με μαύρες θήκες. Διαστάσεις : ύψος 175 εκ. 

7.10 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Πολυθρόνα με μεταλλικό σκελετό, κάθισμα και πλάτη από αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη διαφόρων 

χρωμάτων. Η σύνθεση έχει 4 μεταλλικά πόδια και 2 μεταλλικά μπράτσα πλαστικοποιημένα. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις : 70x67x70 εκ. 

7.11 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 

Βάση με μεταλλικό σκελετό και τελική επιφάνεια από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη 

πάχους 25 χιλ, άριστης ποιότητας. 
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8. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 120Χ70Χ45εκ. 

8.1 Τηλεόραση 50'' 

Τεχνικό Στοιχείο - Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφές 

Τύπος συσκευής: Τηλεόραση LED 

Διαγώνιος οθόνης finch): 50 inch 

Ποιότητα εικόνας: UHD 4K 

SMART TV Ναι 

Επεξεργαστής: Quad Core 

Ανάλυση: 3840 x 2160 pixels 

Γωνία θέασης οριζόντια: 178 ° 

Γωνία θέασης κάθετα: 178 ° 

Τύπος υποδοχών: DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 

Συνδέσεις & θύρες 
2 x HDMI, Composite Video/Audio in, USB, 
Ethernet 

Αριθμός υποδοχών HDMI: 2 

Αριθμός υποδοχών USB: 1 

WLAN: Ναι 

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη 
 

 
8.2 Projector με οθόνη προβολής τοίχου 

Τεχνικό Στοιχείο - 

Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφές 

Τεχνολογία Προβολής: DLP/DMD 

Προβολή: Αναπαραγωγή 3D 

Αντίθεση: 20000:1 

Φωτεινότητα: 3000 Ansi Lumens, 

Απόσταση Προβολής 1.2 - 12 m 

Μέγεθος Εικόνας: 27.78 - 304.4", 

Επίπεδο Θορύβου: 29 dB 

Οθόνη Προβολής 180x144 (176x132) 

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη 

 
8.3 Υπολογιστής 

Τεχνικό Στοιχείο - 

Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφές 

Επεξεργαστής i7 

Μνήμη 8 GB 

Σκληρός Δίσκος 256 GB PCIe NVMe SSD 

Κάρτα δικτύου Ethernet 

Συνδέσεις 2 X USB 3.1,4 X USB 2.0 

Κάρτα Γραφικών AMD Radeon R7 430, 2GB 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά VGA, Συσκευή ανάννωσης καρτών 4 σε 1, DVD-Writer 

Λειτουργικό Windows 10 pro 

Πληκτρολόγιο - ποντίκι Ενσύρματο με πλήκτρα Media Center και mouse pad 

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 έτη 

8.4 Οθόνη 22 

Τεχνικό Στοιχείο - 

Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφές 
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Τύπος οθόνης LCD: TFT-LCD. 

Τύπος οπίσθιου φωτισμού: W-LED system. 

Μέγεθος οθόνης: 21.5". 

Aspect ratio: 16:9. 

Βέλτιστη ανάλυση: 1980 x 1080 (60 Hz). 

Χρόνος απόκρισης: 5 ms 

Φωτεινότητα: 200 cd/m
2
. 

Αντίθεση: 600:1 (SmartContrast: 10,000,000:1). 

Γωνία θέασης: 90° (H) / 65° (V). 

Χρώματα: 16.7 M. 

Συνδεσιμότητα: VGA (Analog ), HDMI (digital, HDCP). 

Εγγύηση 3 έτη 
 
8.5 Έγχρωμο πολυμηχάνημα 

Τεχνικό Στοιχείο - 

Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφές 

Ανάλυση εκτύπωσης Έως 4.800_1_x 1.200dpi 

Τεχνολογία εκτύπωσης 5 ανεξάρτητα μελάνια 

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης 

εγγράφων 

Περ. 15,0 εικ./λεπτό 

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 

εγγράφων 

Περ. 10,0 εικ./λεπτό 

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης 

εγγράφων (Διπλή 
όψη) 

Περ. 3,0 εικ./λεπτό 

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια Ναι (A4, Letter, 20x25cm, 13x18cm, 10x15cm) 

Αμφίπλευρη εκτύπωση Αυτόματη 

Ανάλυση εκτύπωσης Έως 4.800_1_x 1.200dpi 

Αμφίπλευρη εκτύπωση Αυτόματη 
Τ ύπος σαρωτή Επίπεδος, έγχρωμος σαρωτής CIS και Αυτόματος τροφοδότης 

εγγράφων 

Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) Έως 1.200 x 2.400dpi _6 

Πολλαπλά αντίγραφα 1 έως 99 σελίδες 
Λειτουργίες αντιγραφής Αντιγραφή εγγράφου, Αντιγραφή φωτογραφίας, Αντιγραφή με 

προσαρμογή στη σελίδα, Αντιγραφή γωρίς περιθώρια 

Ρυθμίσεις ποιότητας αντιγραφής Γρήγορη, Κανονική, Υψηλή 
Αντιγραφή με ζουμ 25-400% (σε βήματα του 1%) Προσαρμογή στη σελίδα A5 σε A4, 

B5 σε A4, A4 σε A5 και A4 σε B5 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά Φαξ 

Εγγύηση 3 έτη 

 

8.6 Φωτοτυπικό 

Τεχνικό Στοιχείο - Χαρακτηριστικό  Προδιαγραφές  

Τεχνολογία  Laser  

Τύπος Εκτύπωσης  Monochrome  

Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης  25 ppm (A4) / 12 ppm (A3)  

Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI)  1200x1200 dpi  

Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού  Ναι  

Εκτύπωση Διπλής Όψης  Αυτόματη  

https://www.canon.gr/printers/pixma-tr7550/specifications/%23footnote-1
https://www.canon.gr/printers/pixma-tr7550/specifications/%23footnote-1
https://www.canon.gr/printers/pixma-tr7550/specifications/%23footnote-6
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Σύνδεση  USB 2.0 / Ethernet  

Μέγεθος Χαρτιού  A3  

Λειτουργίες  Print / Copy / Scan / Fax (optional)  

Ενσωματωμένη Μνήμη  1024MB  

Οθόνη  Ναι  

Ethernet  Ναι  

Εγγύηση (Μήνες)  12  

Επιπρόσθετα  50-sheet Reverse Document Feeder, Gigabit 

Ethernet, 500-sheet paper cassette  

Εγγύηση  3 έτη  

 
9. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Τεχνικό Στοιχείο - 

Χαρακτηριστικό 

Προδιαγραφές 

Τεχνολογία Laser 

Τύπος Εκτύπωσης Monochrome 

Ταχύτητα Ασπρόμαυρης 

Εκτύπωσης 

25 ppm (A4) / 12 ppm (A3) 

Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) 1200x1200 dpi 

Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού Ναι 

Εκτύπωση Διπλής Όψης Αυτόματη 

Σύνδεση USB 2.0 / Ethernet 

Μέγεθος Χαρτιού A3 

Λειτουργίες Print / Copy / Scan / Fax (optional) 

Ενσωματωμένη Μνήμη 1024MB 

Οθόνη Ναι 

Ethernet Ναι 

Εγγύηση (Μήνες) 12 
Επιπρόσθετα 

50-sheet Reverse Document Feeder, Gigabit Ethernet, 500- 

sheet paper cassette 

Εγγύηση 3 έτη 

 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι αμεταχείριστα και σύγχρονης τεχνολογίας. Οι Η/Υ μπορεί να είναι 

συναρμολογημένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Όλοι οι Η/Υ θα διαθέτουν 

πληκτρολόγιο και mouse. Όλοι οι εκτυπωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης με τους Η/Υ. Τα 

υπόλοιπα είδη πρέπει να έχουν κατασκευαστεί το πολύ πριν δύο έτη. 

Όλα τα όργανα παιχνιδιού θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές όπως 

περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 

1177 και κάθε άλλο μεταγενέστερο των παραπάνω πρότυπο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτά. Πέραν 

αυτού, θα φέρουν κατάλληλο σήμα ποιότητας (μικρή πινακίδα) επί του εξοπλισμού και θα διαθέτουν 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. 

9.1 ΞΥΛΙΝΟ ΖΩΑΚΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

Το κυρίως σώμα αποτελείται από δύο τμήματα με κόντρα πλακέ σημύδας ή πλακάζ HDPE χρωματιστό 

ελάχιστου πάχους 15 χιλ. σε σχήμα ζώου και από τρεις μεταλλικούς σωλήνες διατομής 1/2" και μήκους 37,5 

εκ., οι οποίοι συγκρατούν τα δύο κόντρα πλακέ και λειτουργούν ως χειρολαβές και ποδολαβές στήριξης των 

χρηστών. Στις μεταλλικές χειρολαβές και τα στηρίγματα των ποδιών προσαρμόζονται πλαστικά χερούλια από 

πολυπροπυλένιο. 

Ένα τρίτο κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστή χρησιμοποιείται ως κάθισμα. Το κάθισμα έχει διαστάσεις 25Χ52 

εκ. και πάχος 22 χιλ., σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ενώ στις δύο μικρές πλευρές του σχηματίζει 

ημικύκλια. 
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Το ελατήριο της ταλάντωσης έχει ύψος 40 εκ. και τοποθετείται στο κάτω μέρος του καθίσματος. Κάτω από το 

ελατήριο υπάρχει μεταλλική φλάντζα που η διάμετρός της είναι 30εκ. και πάχος 1 εκ. Κάτω από τη φλάντζα 

είναι τοποθετημένες τέσσερις ντίζες διατομής 5/8 που αποτελούν τη βάση για πάκτωση. 

Όλα τα ξύλινα και πλαστικά εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα 

τα μεταλλικά στοιχεία (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) είναι κατασκευασμένα από μέταλλα θερμογαλβανισμένα ή 

ηλεκτρογαλβανισμένα αφού όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα 

(stainless steel). 

Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κληματολογικές συνθήκες του τόπου μας και 

απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες(δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα). 

Θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένο με την κατάλληλη πάκτωση σε υπόβαση από σκυρόδεμα και πλήρως 

πιστοποιημένο. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για ηλικίες από 3-6 ετών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: βάση καθίσματος 42-45 εκ., ύψος καθίσματος 70 εκ. 

9.2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΖΩΑΚΙΑ 

Η τραμπάλα αποτελείται από ξύλινη δοκό ταλάντωσης διαστάσεων 300Χ100Χ100εκ. στα δύο άκρα της οποίας 

υπάρχουν ξύλινα καθίσματα στερεωμένα στη δικό με στριφώνια. Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων 

προσαρμόζεται μεταλλική χειρολαβή σχήματος κύκλου για την συγκράτηση των χρηστών στερεωμένη με βίδες. 

Η δοκός τοποθετείται σε βάση σχήματος «Π» τα κάτω μέρη της οποίας πακτώνονται στο έδαφος με μεταλλικές 

βάσεις πάκτωσης για την αποφυγή της διάβρωσης του ξύλου. 

Εσωτερικά της οριζόντιας δικού ταλάντωσης τοποθετούνται άξονας με ρουλεμάν για την ασφαλή ταλάντωση 

του οργάνου. 

Κάτω από τα δύο ακριανά σημεία της τραμπάλας τοποθετούνται ελαστικές βάσεις για απορρόφηση των 

κραδασμών κατά τη χρήση. 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης κατασκευασμένα 

με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. 

Όλα τα ξύλινα και πλαστικά εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα 

τα μεταλλικά στοιχεία (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) είναι κατασκευασμένα από μέτελλα θερμογαλβανισμένα ή 

ηλεκτρογαλβανισμένα αφού όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα 

(stainless steel). 

Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κληματολογικές συνθήκες του τόπου μας και 

απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες(δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα). 

Θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένο με την κατάλληλη πάκτωση σε υπόβαση από σκυρόδεμα και πλήρως 

πιστοποιημένο. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για ηλικίες από 3-6 ετών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ : 300εκ., Π : 40εκ., Υ : 75εκ. (ύψος καθίσματος 40εκ.) 

9.3 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Η ξύλινη κούνια αποτελείται από τον σκελετό και δύο καθίσματα. Ο σκελετός αποτελείται από κατάλληλης 

διατομής οριζόντια δοκό μήκους τουλάχιστος 230 εκ. και δύο ζευγάρια ποδαρικά σε σχήμα «Λ» τετραγωνικής 

διατομής ύψους 220εκ. σε κάθε πλευρά συνδε4όμενα με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. Στην οριζόντια δοκό 

τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα κατά ζεύγη με κενό 60 εκ. 

Τα δύο καθίσματα νηπίων θα είναι βαρέως τύπου εσωτερικά από χαλύβδινο έλασμα και μεταλλικούς 

συνδέσμους και εξωτερικά από μαλακό καουτσούκ με προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη 

ακτινοβολία. 

Στα ξύλινα ποδαρικά τοποθετούνται τέσσερις μεταλλικές βάσεις πάκτωσης για την αποφυγή της διάβρωσης του 

ξύλου. 

 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης κατασκευασμένα 

με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. 
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Όλα τα ξύλινα και πλαστικά εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα 

τα μεταλλικά στοιχεία (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) είναι κατασκευασμένα από μέτελλα θερμογαλβανισμένα ή 

ηλεκτρογαλβανισμένα αφού όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα 

(stainless steel). 

Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κληματολογικές συνθήκες του τόπου μας και 

απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες(δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα). 

Θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένο με την κατάλληλη πάκτωση σε υπόβαση από σκυρόδεμα και πλήρως 

πιστοποιημένο. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για ηλικίες από 3-6 ετών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ : 305εκ., Π : 160εκ., Υ : 210εκ. 

9.4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΟΥΝΕΛ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

Το Σύνθετο Όργανο αποτελείτε από δύο πατάρια με τετράγωνο σκέπαστρο, τούνελ πολυαιθυλενίου, σκάλα, 

τσουλήθρα, προστατευτικά πάνελ, τάπες ασφαλείας, χειρολαβές ασφαλείας και βάσεις πάκτωσης. 

Το κάθε πατάρι αποτελείται από ξύλινο σκελετό τεσσάρων ξύλινων κολώνων και αντίστοιχων οριζόντιων 

δοκών καταλλήλων διαστάσεων, κόντρα πλακέ Wireness (Αντιολισθητικό) του οποίου η μία πλευρά διαθέτει 

ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, τετράγωνο σκέπαστρο πολυαιθυλενίου που εφαρμόζει στο πάνω μέρος των 

κολώνων. Στις συνδέσεις τοποθετούνται μεταλλικοί πύροι-δοκίδες κατάλληλης διατομής και μήκους. Το 

άνοιγμα της οπής του ξύλου σφραγίζεται με τάπα πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Περιμετρικά των παταριών 

τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστά ή κατάλληλα 

προστατευτικά κάγκελα. Όπου στα πατάρια δεν υπάρχουν προστατευτικά πάνελ ή κάγκελα τοποθετούνται 

κατάλληλες χειρολαβές ασφαλείας μεταλλικές με ηλεκτροστατική βαφή, λάμες στήριξης 

Η σκάλα, τα σκαλοπάτια και οι κουπαστές κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διατομών, με 

κουρμπαρισμένες άκρες. 

Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος το ύψος του παταριού και μήκος προβολής από το πατάρι 

τουλάχιστον 185εκ. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. 

Φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, που 

είναι μη τοξικό, τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Είναι μονοκόμματή και φέρει 

επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων. 

Το τούνελ πολυαιθυλενίου έχει μήκος τουλάχιστον 100εκ. και εσωτερικό άνοιγμα Φ800χιλ.και προσαρμόζεται 

σε δύο πάνελ που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση του με τα πατάρια. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο της 

περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν 

αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. 

Το εκάστοτε χρώμα, που είναι μη τοξικό, τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. 

Είναι μονοκόμματή και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή 

πτώσεων. 

Το τετράγωνο σκέπαστρο κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένο σε 

καλούπια. Φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (polyethylene) και με προσθήκη 

υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού 

ηλεκτρισμού. 

Στις ξύλινες κολώνες τοποθετούνται μεταλλικές βάσεις πάκτωσης για την αποφυγή της διάβρωσης του ξύλου. 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης κατασκευασμένα 

με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. 

Όλα τα ξύλινα και πλαστικά εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα 

τα μεταλλικά στοιχεία (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) είναι κατασκευασμένα από μέτελλα θερμογαλβανισμένα ή 

ηλεκτρογαλβανισμένα αφού όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα 

(stainless steel). 

Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κληματολογικές συνθήκες του τόπου μας και 

απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες(δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα). 
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Θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένο με την κατάλληλη πάκτωση σε υπόβαση από σκυρόδεμα και πλήρως 

πιστοποιημένο. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για ηλικίες από 3-6 ετών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 600Χ175Χ330 εκ. 

9.4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΠΥΡΓΟ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το Σύνθετο Όργανο αποτελείτε από ένα πατάρι με τετράγωνο σκέπαστρο, τούνελ πολυαιθυλενίου, σκάλα, δύο 

τσουλήθρες, προστατευτικά πάνελ, τάπες ασφαλείας, χειρολαβές ασφαλείας και βάσεις πάκτωσης. Αναπαριστά 

ξύλινο πύργο, κάστρο ή κάποιο συναφές θέμα. Το περιεχόμενο της σύνθεσης θα είναι θεματικό, δηλαδή θα 

φέρει εκτός των απαιτούμενων στοιχείων της κατασκευής και π.χ. περισκόπιο, σκαμπό, παιχνίδια λογικής, 

αναρρίχηση κλπ. 

Το πατάρι αποτελείται από ξύλινο σκελετό τεσσάρων ξύλινων κολώνων και αντίστοιχων οριζόντιων δοκών 

καταλλήλων διαστάσεων, κόντρα πλακέ Wireness (Αντιολισθητικό) του οποίου η μία πλευρά διαθέτει 

ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο ή πάτωμα από ξύλινες σανίδες, σκέπαστρο με επίπεδη ή τετράπραχτη στέγη 

από κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστό ή πολυαιθυλένιο που εφαρμόζει στο πάνω μέρος των κολώνων. Στις 

συνδέσεις τοποθετούνται μεταλλικοί πύροι-δοκίδες κατάλληλης διατομής και μήκους. Το άνοιγμα της οπής του 

ξύλου σφραγίζεται με τάπα πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Περιμετρικά των παταριών τοποθετούνται ειδικά 

διαμορφωμένα παραλληλόγραμμα κόντρα πλακέ σημύδας χρωματιστά ή κατάλληλα προστατευτικά κάγκελα. 

Όπου στα πατάρια δεν υπάρχουν προστατευτικά πάνελ ή κάγκελα τοποθετούνται κατάλληλες χειρολαβές 

ασφαλείας μεταλλικές με ηλεκτροστατική βαφή, λάμες στήριξης 

Η σκάλα, τα σκαλοπάτια και οι κουπαστές κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διατομών, με 

κουρμπαρισμένες άκρες. 

Οι τσουλήθρες έχουν ύψος το ύψος του παταριού και μήκος προβολής από το πατάρι τουλάχιστον 185εκ. 

Κατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Φορμάρονται από 

γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη 

ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, που είναι μη 

τοξικό, τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Είναι μονοκόμματες και φέρουν 

επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων. 

Στις ξύλινες κολώνες τοποθετούνται μεταλλικές βάσεις πάκτωσης για την αποφυγή της διάβρωσης του ξύλου. 

Το ξύλο που χρησιμοποιείται για τους εξοπλισμούς είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης κατασκευασμένα 

με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. 

Όλα τα ξύλινα και πλαστικά εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα 

τα μεταλλικά στοιχεία (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) είναι κατασκευασμένα από μέτελλα θερμογαλβανισμένα ή 

ηλεκτρογαλβανισμένα αφού όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα 

(stainless steel). 

Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κληματολογικές συνθήκες του τόπου μας και 

απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες(δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα). 

Θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένο με την κατάλληλη πάκτωση σε υπόβαση από σκυρόδεμα και πλήρως 

πιστοποιημένο. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για ηλικίες από 3-6 ετών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 600Χ400Χ350εκ. 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 1025/08-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23
ης

 Έκτακατης και δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

ΑΔΑ: 9Ν0ΚΩ1Ρ-ΠΘΥ



26/26 

 

 

 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει τη μελέτη του Υποέργου της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3/Θ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 

74.400,00 € με Φ.Π.Α., καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και του εξοπλισμού, η οποία 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου και όπως παραπάνω αναλυτικά 

περιγράφεται. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 422/2021  

 

 

 

 

 

 

  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                       

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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