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Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
για την προσαρμογή των λειτουργούντων  δημοτικών παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας        
(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός 
’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) 
στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
  
Αρ. Μελέτης:  64/2021 

 Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%     

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 
         

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  διαφόρων ειδών όπως : 

 Ηλεκτρικών συσκευών, 

 Επίπλων νηπίων-βρεφών ,  

 Λοιπού εξοπλισμού νηπίων-βρεφών ,  

 Παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, 

 Παιχνιδιών εσωτερικού χώρου  

για τους παρακάτω δημοτικούς  σταθμούς : 

 Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , 

 Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’,  

 Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  

προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις  αδειοδότησης  λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) . 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα 

μελέτη , θα πληρούν  τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρουν το σήμα CE 

όπου απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης ή ετικέτες που τυχόν απαιτούνται και θα πληρούν  

όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

Η  κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια αυτών των ειδών θα είναι πιστοποιημένη  με  

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι επώνυμων αναγνωρισμένων εταιρειών , καινούργιες,    αμεταχείριστες .  

Θα μεταφερθούν , θα και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία μετά από σύνδεση αυτών με το ηλεκτρικό  

δίκτυο (όπου απαιτείται) στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Όλα τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα -παιχνίδια βρεφών/νήπιων) θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου 

τύπου, καλαίσθητα, λειτουργικά, αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης και ανθεκτικής  κατασκευής 

κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση. Τα είδη αυτά καθώς και τα είδη της ομάδας 2, θα προσκομιστούν , θα 
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τοποθετηθούν (κατόπιν συναρμολόγησης όπου αυτό απαιτείται) επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν 

από την Υπηρεσία. Οπού στις επιμέρους περιγραφές τα ξύλινα έπιπλα και παιχνίδια αναφέρονται χρωματιστά η 

επιλογή των χρωμάτων θα είναι της υπηρεσίας.   

Τα μη ξύλινα παιχνίδια  εσωτερικού χώρου θα προσκομιστούν συσκευασμένα στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Η προμήθεια θα γίνει κατόπιν διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , με τους όρους της Διακήρυξης και Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες  από την 

ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η προμήθεια  εντάχτηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του  Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ.Ε.)                      

«Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή  λειτουργούντων 

δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού 

πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.» κατόπιν της  με αρ. 31630/2018 

πρόσκλησής  του (ΑΔΑ: 7ΜΔΑ465ΧΘ7-Ζ00) . 

Το σύνολο της χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας αφορά σε τρία  υποέργα  (ένα για κάθε σταθμό). 

Η ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έγινε με τις παρακάτω αποφάσεις : 

1) Ο Δ’  Βρεφονηπιακός σταθμός  εντάχτηκε με την  αρ. 30523/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω3ΩΚ465ΧΘ7-ΛΜΠ). 

Για την προμήθεια των ειδών του σταθμού αυτού η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό 12.493,00€ με ΦΠΑ 

24%.  

2) Ο Βρεφονηπιακός σταθμός  ‘’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’  και ο Παιδικός σταθμός ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’ ενταχτήκαν  

αρχικά στο πρόγραμμα με δικαιούχο την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β)  με την  

αρ. 30839/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΣΕ465ΧΘ7-Μ1Δ) και στην συνέχεια με την αρ. 74268/2020 απόφαση 

(ΑΔΑ : 61Τ46ΜΤΛ6-ΦΝΒ) οι πιστώσεις μεταφέρθηκαν στον Δήμο.  

Για την προμήθεια των ειδών του βρεφονηπιακού σταθμού ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’  η χρηματοδότηση 

ανέρχεται στο ποσό 25.854,00€ με ΦΠΑ 24% και για τον Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  στο ποσό 7.750,00€ με 

ΦΠΑ 24%.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας (και για τους τρείς σταθμούς ) ανέρχεται στο ποσό 

46.097,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και  βαραίνει τους  κωδικούς 60-7133.007, 60-

7133.008,          60-7135.009, 60-7135.010 του  προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  

 

Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                        Θεωρήθηκε:  28  / 05 / 2021 
Η Συντάξασα  Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
Πολιτικός Μηχανικός  Αρχιτέκτων 
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βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ 
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Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών : 

 ηλεκτρικών συσκευών (ομάδα 1) 

 έπιπλα νηπίων-βρεφών (ομάδα 2) , 

 λοιπός εξοπλισμός νηπίων-βρεφών (ομάδα 3) , 

 παιχνίδια εξωτερικού χώρου(ομάδα 4) , 

 παιχνίδια εσωτερικού χώρου (ομάδα 5) , 

Το κάθε είδος θα  έχει εγγύηση τουλάχιστον ίση με τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην 

κάθε επιμέρους ομάδας εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. Ο χρόνος 

έναρξης κάθε εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία που θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.  

Οι περιγραφές των ειδών είναι ενδεικτικές ως προς τις ακριβείς διαστάσεις και μορφή τους, αλλά όχι ως προς την 

ποιότητα και τα υλικά κατασκευής.  

O ανάδοχος πριν την προμήθεια θα πρέπει να μεταβεί επί τόπου, να ελέγξει τις διαστάσεις του χώρου ή του 

στοιχείου  όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. για τα είδη  ΑΤ. 3.4-3.5) και να παραδώσει/εγκαταστήσει με 

ανάλογες διαστάσεις.  

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να 

φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

(δήλωση συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης που τυχόν απαιτούνται και  να πληροί όλες 

τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

Η  κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια αυτών των ειδών θα είναι πιστοποιημένη  με  

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

Για κάθε ομάδα καθορίζεται  επακριβώς όσα πρέπει να υποβάλλουν οι προσφέροντες προκειμένου να 

εξασφαλιστούν οι ζητούμενες προδιαγραφές.  

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
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Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι επώνυμων αναγνωρισμένων εταιρειών , καινούργιες, αμεταχείριστες .  

Οι συσκευές θα είναι εναρμονισμένες  µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  και µε τα λοιπά πρότυπα για την ασφάλεια και 

υγιεινή και θα φέρουν την  ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας . 

Τα είδη θα μεταφερθούν , θα και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία μετά από σύνδεση αυτών με το 

ηλεκτρικό  δίκτυο (όπου απαιτείται) στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

Ο προσφέρων για την ΟΜΑΔΑ 1 οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο με την 

ένδειξη  « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα παρακάτω  : 

 Το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού 

 Την Πιστοποίηση CE 

 Την Ευρωπαϊκή ετικέτα ενέργειας (όπου απαιτείται)  

 Για το κάθε είδος της ομάδας τεχνικά φυλλάδια με περιγραφή  στην ελληνική γλώσσα εικόνες/φωτογραφίες,  

και γενικά κάθε άλλο στοιχειό προκειμένου να προκύπτει με  σαφήνεια ακριβή και πλήρη εικόνα για το είδος και 

στις προδιαγραφές αυτού.  

Ο προσφέρων για την ΟΜΑΔΑ 1 οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο με την 

ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν1599/1986 για τα παρακάτω  : 

 Ότι τα προσφερόμενα είδη  θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.  

 Θα παραδώσει στον Δήμο εγχειρίδια χρήσης, τα απαραίτητα πιστοποιητικά εγγυήσεων και τα βιβλία οδηγιών 

λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα και θα εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους με την λειτουργία 

χρήστες .  

 Θα παρέχει τουλάχιστον διετή (2)  εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών και εντός του χρόνου αυτού η 

αποκατάσταση της όποιας δυσλειτουργίας προκύψει στον εξοπλισμό και στην εγκατάσταση στα πλαίσια της 

ορθής χρήσης αυτού, θα γίνεται αποκλειστικά με δαπάνες του . Επίσης θα παρέχει τουλάχιστον για μία 

πενταετία (5)  τεχνική υποστήριξη των υλικών (εξασφάλιση ανταλλακτικών, εργασία αντικατάστασης, επισκευής  

κ.λ.π).  

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ,  

ΟΜΑΔΑ 3. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ ΒΡΕΦΩΝ, 

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ,  

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα και παιχνίδια νήπιων-βρεφών ), τα παιχνίδια εξωτερικού 

χώρου καθώς και τα είδη της ομάδας 3, θα προσκομιστούν , θα τοποθετηθούν (κατόπιν συναρμολόγησης 

όπου αυτό απαιτείται) επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  

Τα μη ξύλινα παιχνίδια  εσωτερικού χώρου, θα προσκομιστούν συσκευασμένα όπως αναφέρεται στις 

παρακάτω περιγραφές , θα φέρουν δε απαραίτητα την ένδειξη CE  στους χώρους που θα υποδειχθούν από την 

Υπηρεσία.  
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Τα είδη θα πρέπει να πληρούν  τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρουν το 

σήμα CE όπου απαιτείται, να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα µε την ισχύουσα 

Ελληνική Νομοθεσία.Τα πρότυπα αναφέρονται στις επιμέρους περιγραφές των ειδών . 

Η  κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια αυτών των ειδών θα είναι πιστοποιημένη  με  

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

Όλα τα  προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα -παιχνίδια βρεφών/νήπιων) θα είναι γνωστού και 

αναγνωρισμένου τύπου, καλαίσθητα, λειτουργικά, αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης και ανθεκτικής  

κατασκευής κατάλληλα για μακροχρόνια χρήση.  

Οι αναγραφόμενες επιμέρους διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές , (πλην της διατομής/πάχους του 

υλικού) και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη μεγέθους του εκάστοτε είδους και μπορεί να αποκλίνουν κατά 

+/-2%.  

Ακόμα και αν δεν αναφέρεται στις επιμέρους περιγραφές   όλα τα είδη ξύλινης κατασκευής θα έχουν 

στρογγυλεμένες γωνιές για την αποφυγή ατυχημάτων και θα είναι βερνικωμένα όπου απαιτείται.  

Οπού στις επιμέρους περιγραφές τα ξύλινα έπιπλα και παιχνίδια αναφέρονται χρωματιστά η επιλογή των 

χρωμάτων θα είναι της υπηρεσίας.  Τα χρώματα θα είναι  µη τοξικά, νερού  και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ο προσφέρων για τις ΟΜΑΔΕΣ 2-3-4-5 , οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο 

με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα παρακάτω: 

 Το πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο αυτού.  

 Την Πιστοποίηση CE και τις εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου . 

 Για το κάθε είδος της ομάδας φυλλάδια με περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, εικόνες/φωτογραφίες,  και 

γενικά κάθε άλλο στοιχειό προκειμένου να προκύπτει με  σαφήνεια ακριβή και πλήρη εικόνα για το είδος και στις 

προδιαγραφές αυτού. 

Ο προσφέρων για τις ΟΜΑΔΕΣ 2-3-4-5, οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο 

με την ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » υπεύθυνες δηλώσεις 

του Ν1599/1986 για τα παρακάτω: 

  Ότι τα προσφερόμενα είδη  θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης.  

  Θα παρέχει τουλάχιστον τριετή (3) εγγύηση για τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα-παιχνίδια 

βρεφών/νήπιων). 

  Θα παρέχει τουλάχιστον ενός έτους  (1) εγγύηση  για τα όλα τα υπόλοιπα είδη των ΟΜΑΔΩΝ  2-3-4-5.  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Άρθρο 1.1  Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερο.  
Δίπορτο ψυγείο, ελεύθερης τοποθέτησης, αναγνωρισμένης εταιρείας, διαστάσεων περίπου 170 x 70 x 77εκ, 
μεικτής χωρητικότητας τουλάχιστον 450lt, χωρητικότητας κατάψυξης τουλάχιστον 95lt, χωρητικότητας 
συντήρησης τουλάχιστον  320lt , ενεργειακής κλάσης Α+, με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, με ειδικό 
σύστημα ψύξης ώστε ο αέρας  να κατανέμεται ομοιόμορφα στο εσωτερικό της συντήρησης. 
Η συντήρηση να διαθέτει 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας ή σχάρες που ρυθμίζονται σε ύψος και να αφαιρούνται, 
συρτάρι με ρυθμιστή υγρασίας για φρούτα και λαχανικά, αυγοθήκες, 3 ράφια θύρας, εσωτερικό φωτισμό LED . 
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Η κατάψυξη να είναι  Τεχνολογίας No Frost (να μη χρειάζεται χειροκίνητη απόψυξη), 4 αστέρων, με Quick 
Freezer για γρήγορη κατάψυξη, με ικανότητα κατάψυξης 8kg σε 24 ώρες, αυτονομία σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος για τουλάχιστον  12 ώρες . 
 
 
Άρθρο 1.2  Κουζίνα οικιακή, ελεύθερη με κεραμικές εστίες.   
Κουζίνα οικιακή  με κεραμικές εστίες και φούρνο , ελεύθερης τοποθέτησης, αναγνωρισμένης  εταιρείας , 
διαστάσεων της τάξεως μεγέθους 85 x 60 x 60εκ., ενεργειακής κλάσης Α, 220-240V, με ισχύ  10200 W, 50-60 
Hz . 
Η βάση να είναι κεραμική με 5 τουλάχιστον  εστίες μαγειρέματος ( μη μετρούμενης της ζώνης του καφέ),  με 
οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων, με βυθιζόμενους διακόπτες , με ηλεκτρονικό ρολόι , με προγραμματιστή 
χρόνου μαγειρέματος , με κλείδωμα ασφαλείας για παιδία.  
Ο φούρνος να είναι ωφέλιμης  χωρητικότητας 66 l, με συρτάρι αποθήκευσης σκευών, με φωτισμό θαλάμου,  
με  αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean στην πίσω επιφάνεια , με τριπλό κρύσταλλο στην πόρτα , με 
σύστημα εύκολης αφαίρεσης  κρυστάλλου από την πόρτα (για καθαρισμό),  με τρία επίπεδα ψησίματος , με 7 
τρόπους ψησίματος (πάνω & κάτω θέρμανση, συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, βαθμίδα για πίτσα, κάτω 
θέρμανση, θερμός αέρας, γκριλ μεγάλο), με εξοπλισμό αποτελούμενου τουλάχιστον από ταψί γενικής χρήσης, 
σχάρα, εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt. 
 
 
Άρθρο 1.3  Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική.  
Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικής χρήσης, αναγνωρισμένης εταιρείας , καινούργια , αμεταχείριστη , 
πολλαπλών εφαρμογών, τροχήλατη, με αναρροφητική ισχύ 1800 W με  σε καταναλωτική ισχύ  1100 W, 220-
240V, 50-60 Hz με πλαστικό κάδο χωρητικότητας δοχείου  25 λίτρα και με επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, με 
αποσπώμενη λαβή , με περιστροφικό διακόπτη on/off,  με όλα τα εξαρτήματα καθαρισμού (σωλήνας 
αναρρόφησης, αποσπώμενη λαβή, ακροφύσιο, βούρτσες και πέλματα καθαρισμού, πέλματα κ.λ.π.) 
Ενδεικτικές διαστάσεις 42x38x65εκ.   
 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 

Άρθρο 2.1 Καρεκλάκι νηπίων στοιβαζόμενο.  
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς , λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ξύλου , 
ανατομικό, με πέντε πήχες  στο  κάθισμα μορσατστές και όχι καρφωτές  και δύο καμπυλωτές πήχες στην πλάτη  
επίσης μορσαριστές. Με στρογγυλεμένες γωνιές προς αποφυγή ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά 
τακάκια στα πέλματα . Βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού , μη τοξικά , νερού και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕN 1728:2012, EN 1729-2:2012+A1:2015, EN 71-3:2013+A1:2014. Διατάσεις:  
38x33x59εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
 
 
Άρθρο 2.2 Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα. 
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ξύλου, 
ανατομικό, με πέντε πήχες  στο  κάθισμα μορσαριστές και όχι καρφωτές και δύο καμπυλωτές πήχες  στην 
πλάτη εκ των οποίων η μία πλατύτερη επίσης μορσαριστές. Με στρογγυλεμένες γωνιές προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Βαφή με βερνίκια  μη τοξικά , νερού και 
φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕN 1728:2012, EN 1729-2:2012+A1:2015,EN71-
3:2013+A1:2014. Διατάσεις:  37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
 
 
Άρθρο 2.3  Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό. 
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο, ο σκελετός και η πλάτη με το 
κάθισμα θα είναι χρωματιστά , ανατομικό, με πέντε  πήχες  στο  κάθισμα μορσαριστές και όχι καρφωτές και μία 
φαρδύτερη καμπυλωτή  στην πλάτη επίσης μορσαριστή. Με στρογγυλεμένες γωνιές προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα. Βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα Ε 1728:2012, Α 1729-2:2012+A1:2015, EN 71-
3:2013+A1:2014. Διαστάσεις:  33x33x58,50εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
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Άρθρο 2.4  Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό.  
Κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό και  ολόγυρο πλαστικό πλαίσιο στο τελείωμα των ποδιών, με πλαστική 
βάση για τοποθέτηση σκευών φαγητού , με τρεις θέσεις ανάκλησης, με ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας , 
ρυθμιζόμενο υποπόδιο, σταθερό κάθισμα επενδυμένο με δερματίνη. Διαστάσεις: 76x53x105εκ. 
 
 
Άρθρο 2.5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων 200Χ36Χ32 εκ. 
Ο σκελετός κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς , με τέσσερα πόδια και τέσσερεις τραβέρσες , 
λουστραρισμένος σε φυσικό χρώμα ξύλου.  Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο  από συνθετικό ξύλο  MDF 
πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση οξιάς, χρωματιστό. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Θα φέρει  φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Η βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη 
τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον . Διαστάσεις : 200Χ36Χ32 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.6  Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  150Χ36Χ32 εκ.  
Ο σκελετός κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς , με τέσσερα πόδια και τέσσερεις τραβέρσες , 
λουστραρισμένος σε φυσικό χρώμα ξύλου.  Το κάθισμα θα είναι  από συνθετικό ξύλο  MDF πάχους 20χιλιοστών 
με επένδυση οξιάς χρωματιστό. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Θα φέρει φυτευτά 
ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Η βαφή με χρώματα και βερνίκια μη τοξικά , νερού και φιλικά προς το 
περιβάλλον. Διαστάσεις :  150Χ36Χ32 εκ.  
 
 

Άρθρο 2.7 Καναπές αφρώδες.  
Κατασκευασμένος από αφρώδες άκαμπτο υλικό,  πυκνότητας 30κιλά/μ3, τάση συμπίεσης 3,6kPA (δείκτης 
EL3036), αντιβακτηριακό. Θα αποτελείται  από ξεχωριστά κομμάτια πλάτης-καθίσματος  χωρίς σκελετό.. Θα 
είναι  επενδυμένος  με ύφασμα υψηλής ποιότητας καπιτονέ σε διάφορα χρώματα. Τα καλύμματα θα είναι 
αποσπώμενα με φερμουάρ, πλενόμενα. Διαστάσεις: 110 x 55 x 50 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.8   Κρεβάτι βρεφικό. 
Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο.  Θα περικλείεται περιμετρικά με ξύλινες πήχεις 
διατομής 30*5 χιλιοστών ,σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 10 εκατοστών και στο πάνω μέρος θα συνδέονται 
με ξύλινο πλαίσιο. Το ένα πλαϊνό θα  ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Τα πόδια θα 
έχουν διατομή 45*45 χιλιοστά. Ο πάτος θα έχει ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα. Θα φέρει 4 
ενισχυμένες ρόδες. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα προς αποφυγή ατυχημάτων.  Βαφή με βερνίκια  μη 
τοξικά , νερού και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα.  EN 716-1:2008+A1-2013 και EN 716-
2:2008+A1-2013. Διαστάσεις: 136 x 68 x 88 εκ.   
 
 
Άρθρο 2.9  Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι . 
Ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο Με ελατηριωτή βάση με πυκνότητα ελατηρίων 100ελ/μ2 και διάμετρο 
συρμάτων ελατηρίου 2,40μμ. Τα υλικά γεμίσματος:   λευκή βάτα από 100% βαμβάκι    και κοκκοφοίνικας.  Η 
επένδυση:  ύφασμα καπιτονέ ζακάρ με φερμουάρ ελέγχου. Η μία μεγαλύτερη πλευρά του στρώματος  στα 2/3 
της επιφάνειάς της θα έχει αδιάβροχη επένδυση. Διαστάσεις: 129 x 60 x 12 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.10  Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο . 
Κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, με δίχτυ ανοιγμένο με φερμουάρ (παράθυρο)  στις δύο μεγαλύτερες 
πλευρές και     κατά προτίμηση με παραστάσεις ύφασμα στις άλλες δύο πλευρές, με στοματάκι πάχους 2εκ. από 
αφρώδη υλικό επενδεδυμένο με αδιάβροχο υλικό η δερματίνη, χρωματιστό. Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 716-
1:2008+A1-2013.  Διαστάσεις: 120 x 60 x 80 εκ.  
 
 
Άρθρο 2.11 Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό. 
Ο σκελετός θα είναι  κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Τα πόδια θα είναι τετράγωνης διατομής 5*5εκ, με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα . Η επιφάνεια 
του τραπεζιού θα είναι από συνθετικό ξύλο MDF πάχους 20 χιλιοστών  με επένδυση χρωματιστής φορμάικας , 
σε οβάλ σχήμα. Η σύνδεση του σκελετού με την επιφάνεια εργασίας θα έχει επιπροσθέτως  βιδωτές μεταλλικές 
γωνίες .Με στρογγυλεμένα όλα  τα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με βερνίκια και χρώματα νερού, 
μη τοξικά , και φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα  τα πρότυπα EN 71-1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 
71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις:149Χ60Χ56εκ.  
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Άρθρο 2.12 Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό. 
Ο σκελετός θα είναι  κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστή οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου . Τα πόδια θα είναι τετράγωνης διατομής 5*5εκ, με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα. Η επιφάνεια 
του τραπεζιού θα είναι από συνθετικό ξύλο MDF πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση χρωματιστής φορμάικας, σε 
κυκλικό σχήμα, με μια εγκοπή στη μια του πλευρά έτσι ώστε να μπορεί να εφάπτεται ακριβώς με άλλα ομοίου 
σχήματος τραπέζια  και να δημιουργεί συνδυασμούς. Η σύνδεση του σκελετού με την επιφάνεια εργασίας θα 
έχει επιπροσθέτως  βιδωτές μεταλλικές γωνίες. Με στρογγυλεμένα όλα  τα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 
βαφή με βερνίκια και χρώματα μη τοξικά , νερού και φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα  τα πρότυπα EN 71-
1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014 EN 71-3:2013+A1:2014 Διαστάσεις: Διάμετρος: 102 εκ. Ύψος 56 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.13  Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας χρωματιστό.   
Ο σκελετός θα είναι  κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστή οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου . Τα πόδια θα είναι τετράγωνης διατομής 5*5εκ, με φυτευτά ελαστικά τακάκια στα πέλματα. Το τραπέζι 
θα έχει πέντε πόδια για μεγαλύτερη σταθερότητα. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι  από συνθετικό ξύλο  
MDF πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση χρωματιστής φορμάικας σε σχήμα μαργαρίτας.Στο κέντρο της 
επιφάνειας εργασίας θα  υπάρχει εγκοπή και τοποθετημένη στρογγυλή πλαστική λεκάνη διαμέτρου 35εκ.  Με 
στρογγυλεμένα όλα  τα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με βερνίκια και χρώματα μη τοξικά , νερού 
και φιλικά προς το περιβάλλον . Σύμφωνα  τα πρότυπα EN 71-1:2014 EN 71-2:2011+A1:2014                                            
EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 105Χ105Χ56 εκ.   
    
 
Άρθρο 2.14 Συρταριέρα 21 θέσεων  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 17 χιλιοστών  με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα διαθέτει 21 ατομικά συρτάρια (σε τρείς στήλες).Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα 
φέρουν στρόγγυλη τρυπημένη  χουφτίτσα για να  για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα συρτάρια θα είναι και αυτά 
κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. Καθαρή εσωτερική διάσταση συρταριού: 29,5 x 35,5 x 9εκ. Η 
πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Με  στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων  
Η βαφή με βερνίκια νερού, μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον.  Διαστάσεις: 105 x 40 x 96 εκ. 
  
 
Άρθρο 2.15 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη  με 6 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους17 χιλιοστών, με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα κουτιά θα είναι μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 31*40*30 εκ. από πλαστικό 
υψηλής αντοχής παρατεταγμένα σε τρεις στήλες.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η 
βαφή με βερνίκια νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον . Η παιχνιδοθήκη θα φέρει 4 ενισχυμένους 
τροχούς  εκ των οποίων οι δύο με φρένο  Διαστάσεις: 70 x 47 x 84 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.16 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης. 
Κατασκευασμένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 17 χιλιοστών με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα κουτιά θα είναι μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 31*40*30 εκ. από  πλαστικό 
υψηλής αντοχής παρατεταγμένα σε δύο στήλες.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή 
με βερνίκια νερού, μη τοξικά , και φιλικά προς το περιβάλλον .    Η παιχνιδοθήκη θα φέρει 4 ενισχυμένους 
τροχούς  εκ των οποίων οι δύο με φρένο  Διαστάσεις: 70 x 47 x 77 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.17 Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη, σε συνδυασμό φυσικού και 
διαφόρων χρωμάτων.  Θα έχει  τέσσερεις σειρές κεκλιμένα ράφια για τοποθέτηση όρθιων βιβλίων Με 
στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή με βερνίκια και χρώματα νερού,  μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον  Διαστάσεις: 104 x 38 x 101 εκ. 
 
 
Άρθρο 2.18 Βιβλιοθήκη σε σχήμα ‘’ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ’’ χρωματιστή. 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη, σε συνδυασμό φυσικού και 
διαφόρων χρωμάτων. Θα είναι  διπλής όψης μορφοποιημένο αυτοκίνητο και από  τις δύο του πλευρές του, με 
όλες τις λεπτομέρειές του χαραγμένες από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο πάνω μέρος έχει ράφια για την 
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τοποθέτηση βιβλίων. Στην μπροστά και στην πίσω πλευρά έχει παγκάκι που θα ανοίγει και θα χρησιμοποιείται 
ως αποθηκευτικός χώρος παιχνιδιών.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων .Η βαφή θα είναι με 
βερνίκια και χρώματα νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 114 x 64 x 64 εκ.    
 
Άρθρο 2.19 Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο.  
Κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Με  επένδυση 
φορμάικας στα ράφια του. Οι τέσσερεις ρόδες  θα διαθέτουν φρένα. Βαφή με βερνίκια νερού μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 100 x 60 x 97 εκ.  
 
Άρθρο 2.20 Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές.   
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 16χιλιοστών   με επένδυση οξιάς σε φυσικό χρώμα ξύλου, 
με λαβές , με 4 τροχούς αντοχής που θα διαθέτουν φρένα. Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων . Η βαφή με βερνίκια νερού , μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον . 
Διαστάσεις: 50x 60 x 97εκ εκ.      
 
 
Άρθρο 2.21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο.  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 16 χιλιοστών με επένδυση οξιάς σε φυσικό χρώμα ξύλου. 
Τροχήλατο, με δύο ράφια , ειδικές θήκες-σφηνώματα για πινέλα, θήκες τέμπερας κ.λ.π . Με στρογγυλεμένα  
άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με βερνίκια  νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις: 80x 60 x 97 εκ.   
 
 
 Άρθρο 2.22 Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος 
Κατασκευασμένος από ξύλινο υλικό ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις : 40x 33 x 50 εκ.   
 
 
Άρθρο 2.23 Φράχτης ξύλινος μήκους 1μ. 
Κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ο φράκτης θα 
στηρίζεται με  δύο βιδωτές μεταλλικές γωνιές Με στρογγυλεμένα  άκρα  προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή 
με βερνίκια νερού   μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : Μήκος 100 εκ. , ύψος 60εκ.   
 
 
Άρθρο 2.24 Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια.   
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου. Θα φέρει δύο ντουλαπάκια ,ένα σε κάθε ράφι, μήκους περίπου 20εκ., με χρωματιστές λεπτομέρειες και 
οπή αντί για χερούλι.  Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων .Η βαφή με βερνίκια και χρώματα 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 66 x 20 x 44 εκ.       
       
              
Άρθρο 2.25 Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή.  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη, βαμμένη με χρώματα. Με 
στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων .Η βαφή θα είναι με βερνίκια και χρώματα νερού  μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον . Διαστάσεις: 120 x 22 x 69 εκ.     
        
                           
Άρθρο 2.26 Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 20 χιλιοστών με επένδυση οξιάς, βαμμένη με χρώματα. Οι 
φιγούρες να είναι κατά προτίμηση με ζωάκια.  Ο κάθε γάντζος θα είναι διπλός (δύο θέσεων), βαμμένος με 
χρώματα που δεν λουλουδίζουν, μεταλλικός. Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή θα 
είναι με βερνίκια και χρώματα νερού,  μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 
71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 97 x 35εκ. 
 
 
Άρθρο 2.27 Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους   20 χιλιοστών με  επένδυση οξιάς βαμμένης με χρώματα 
διαφορετικών αποχρώσεων, κυματιστού σχήματος , χωρισμένη σε 10 μέρη. Κάθε μέρος θα φέρει διαφορετικό 
διακριτικό σήμα και διπλό γάντζο (κρεμαστάρι) . Ο κάθε γάντζος θα είναι διπλός (δύο θέσεων), βαμμένος με 
χρώματα που δεν ξεφλουδίζουν, μεταλλικός. Με στρογγυλεμένα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων . Η βαφή με 
βερνίκια και χρώματα νερού ,  μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-
1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 102 x 19εκ. 
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ΟΜΑΔΑ 3. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 

Άρθρο 3.1  Relax βρεφικό.  
Με μεταλλικό σκελετό , με ζώνες ασφάλειας και λαβή μεταφοράς, με αποσπώμενο βαμβακερό κάλυμμα, 
πλενόμενο. Διαστάσεις: 51,5 x 65 x 67εκ. 
 
Άρθρο 3.2  Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς.  
Με μεταλλικό σκελετό και  ολόγυρο πλαστικό πλαίσιο στη βάση του, με περιστρεφόμενους τροχούς, 
ρυθμιζόμενο ύψος, με δραστηριότητες βρεφών (π.χ. καθρέφτες, φιγούρες , φώτα , ήχοι κλπ )  με άνετο και 
μαλακό κάθισμα.    

 
 

Άρθρο 3.3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών. 
Κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό για να μην χάνει την φόρμα του , ανασηκωμένο ολόγυρα,  επενδεδυμένο  
με αδιάβροχο πλαστικό υλικό ή δερματίνη, χρωματιστό. Διαστάσεις: 85 x 75 x 6 εκ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3.4 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη 
συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  
Προστατευτικό στρώμα (κάλυμμα ) για υποστύλωμα εξωτερικού χώρου από  αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  
πάχους 4εκ., με ενιαίο ιμάντα και ταινία velcro σε όλο το ύψος για κλείσιμο, με αντοχή του χρώματος του 
υφάσματος στο φώς και στην τριβή (ξηρή και υγρή), χρώματος  αρεσκείας της υπηρεσίας, ενισχυμένου  
εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.5 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό 
πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 2εκ. αδιάβροχο, μη 
τοξικό, εύκολα καθοριζόμενο, ανθεκτικό στους κραδασμούς και δαγκώματα, συμφώνα με EN 71 και EN UNI 
913:2009, χρώματος αρεσκείας της υπηρεσίας, τοποθετημένο στις διατάσεις περιμέτρου 130εκ. και ύψους 
150εκ.  

 

ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Άρθρο 4.1 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό. 
Κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής  πολύ ανθεκτικό που να φέρει 
πιστοποίηση ΕΝ 71, κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. Θα περιλαμβάνει μία ίσια τσουλήθρα, μία κυματιστή  και 
τούνελ για μπουσούλημα.  Με πλευρικούς τοίχους για ασφάλεια στην πλατφόρμα. Διαστάσεις: 152Χ160Χ142εκ 
Σύμφωνα με τα πρότυπα: ως προς τον σχεδιασμό  (ΕΝ1176 /ΕΝ1177), τη μορφολογία και τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά (ΕΝ71), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Διαστάσεις: 
152Χ160Χ142εκ. 
 

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Άρθρο 5.1 Κουζίνα ξύλινη με πάγκο μήκους 97εκ. με ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου, 
με χρωματιστές λεπτομέρειες.  
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Ύψος  πάγκου  περίπου 56εκ. Κατ’ ελάχιστο ο πάγκος θα περιλαμβάνει κουζίνα 
με μάτια και φούρνο με πορτάκι με plexi glass και κουμπιά- διακόπτες μη αποσπώμενα και περιστρεφόμενα , 
νεροχύτη με πλαστική λεκάνη και ξύλινη βρύση, και ψυγείο- ντουλάπι κάτω από αυτών καθώς και δύο ράφια 
είτε στην άκρη του πάγκου είτε μεταξύ φούρνου και ψυγείου. Η πλάτη θα περιλαμβάνει απορροφητήρα και 
ραφάκια. Τα ντουλάπια αντί για πόμολα θα φέρουν τρυπημένη στρογγυλή χουφτίτσα για ασφάλεια.  Με 
στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού  μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-
3:2013+A1:2014. Διαστάσεις : 97Χ37Χ97 εκ. 
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Άρθρο 5.2  Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων , έναν  με πάγκο μήκους 32εκ., καθώς και πάγκο  μήκους 
36εκ. με ενιαία πλάτη με χρωματιστές λεπτομέρειες .  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Ύψος  πάγκου  περίπου 56εκ. Κατ ελάχιστο ο πάγκος με την πλάτη  θα 
περιλαμβάνει την  κουζίνα με μάτια και φούρνο, με πορτάκι με plexi glass και κουμπιά-διακόπτες μη 
αποσπώμενα και η πλάτη φούρνο μικροκυμάτων. Το δεύτερο τεμάχιο θα περιλαμβάνει  νεροχύτη με πλαστική 
λεκάνη και ξύλινη βρύση και ντουλάπι –ψυγείο ανοιγμένο κάτω από αυτών. Τα ντουλάπια αντί για πόμολα θα 
φέρουν τρυπημένη στρογγυλή χουφτίτσα για ασφάλεια.  Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη  τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με 
τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις : 68Χ36Χ100εκ. 
 
 
Άρθρο 5.3  Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 75εκ άνευ πλάτης , λευκού χρώματος.  
Ο σκελετός κατασκευασμένος από ξύλο οξιάς, λουστραρισμένος σε φυσικό χρώμα ξύλου και ο πάγκος 
κατασκευασμένος  από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης και βαμμένης σε λευκό 
χρώμα. Ύψος  πάγκου  38εκ. Κατ’ ελάχιστο ο πάγκος θα περιλαμβάνει  κουζίνα με μάτια και φούρνο με 
ανοιγόμενο πορτάκι με χερούλι, με plexi glass και κουμπιά-διακόπτες μη αποσπώμενα, νεροχύτη με πλαστική 
λεκάνη και ντουλάπι ανοιγόμενο με χερούλι κάτω από αυτόν. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με 
τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. . Διαστάσεις : 75Χ38Χ38 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.4  Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες.  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Ύψος  πάγκου  περίπου 56εκ. Κατ’ ελάχιστο ο πάγκος θα περιλαμβάνει κουζίνα 
με μάτια και φούρνο με πορτάκι με plexi glass και κουμπιά- διακόπτες μη αποσπώμενα, νεροχύτη με πλαστική 
λεκάνη και ξύλινη βρύση, και ψυγείο- ντουλάπι κάτω από αυτών καθώς και δύο ράφια μεταξύ πλυντηρίου και 
κουζίνας .Η πλάτη θα περιλαμβάνει ένα ράφι με κάθετα διαχωριστικά.  Τα ντουλάπια αντί για πόμολα θα 
φέρουν τρυπημένη στρογγυλή χουφτίτσα για ασφάλεια.  Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον.  Σύμφωνα 
με τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014.Διαστάσεις: 84Χ37Χ91 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.5 Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  με χρωματιστές λεπτομέρειες. 
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα ξύλου 
με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δύο κεκλιμένα ράφια με ξύλινα προστατευτικά 
στοιχεία, τέσσερα ενσωματωμένα ή και αποσπώμενα  καφάσια, και ένα επίπεδο πάγκο συναλλαγής. Το έπιπλο 
θα είναι ενιαίο με τα κάθετα πλαϊνά διαμορφωμένα κυματιστά. Στο τελείωμα του ύψους του, το  έπιπλο θα 
φέρει επιγραφή ‘’ΜΑΝΑΒΙΚΟ’’ πάνω σε κάθετο κυματιστό ξύλινο στοιχειό. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς 
αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-
3:2013+A1:2014.Διαστάσεις:67Χ55Χ125 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.6   Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη.  
Ενιαίο έπιπλο γωνία κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 
φυσικό χρώμα ξύλου με χρωματιστή πλάτη και χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
μπροστά δύο κεκλιμένα ράφια με ξύλινα προστατευτικά στοιχεία, έξι  ενσωματωμένα ή και αποσπώμενα 
καφάσια, και ένα επίπεδο πάγκο συναλλαγής. Πλάγια θα περιλαμβάνει δύο ράφια με ξύλινα προστατευτικά 
ολόγυρα. Η πλάτη θα περιλαμβάνει δύο ράφια και δύο συρτάρια. Στο τελείωμα του ύψους του το  έπιπλο θα 
φέρει επιγραφή ‘’SUPER MARKET’’ πάνω σε κάθετο καμπύλο ξύλινο στοιχειό Χρωματιστά θα είναι η πλάτη του 
επίπλου, ο πάγκος συναλλαγής  και τα συρτάρια. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 
βαφή με χρώματα και βερνίκια  νερού, μη τοξικά , και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα πρότυπα: 
EN 71-1:2014, EN-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2013+A1:2014. Διαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.7 Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  
ενσωματωμένο καθρέπτη, με χρωματιστές λεπτομέρειες .  
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Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα φέρει ένα συρτάρι χρωματιστό κάτω από τον πάγκο και καθρέφτη 
άθραυστο, ασφαλείας, ενσωματωμένο στην πλάτη του επίπλου   με επιθυμητό σχήμα   καρδιάς. Όλα του τα 
άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι 
νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ύψος πάγκου περίπου 57 εκ.  Διαστάσεις : 72 x 40 x 112 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.8  Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε 
σχήμα λουλουδιού.  
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του 
ξύλου, με χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα φέρει δύο μικρά συρτάρια πάνω στον πάγκο, ένα ράφι κάτω από 
αυτόν και καθρέφτη μεμονωμένο άθραυστο, ασφαλείας σε σχήμα λουλουδιού εξωτερικών διαστάσεων 
75Χ75εκ. Επίσης θα περιλαμβάνει σκαμπό σε σχήμα κυλίνδρου από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα 
ή δερματίνη. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια  
νερού, μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον . Διαστάσεις : 70Χ30Χ64 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.9  Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών.  
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 
φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες και με επιγραφή ‘’ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ’’. Ο πίνακας θα 
είναι από διάτρητο υλικό, κατάλληλής χωρητικότητας  20 οργάνων. Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς 
αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού μη τοξικά  και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις : 81 x 16 x 75 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.10  Πάγκος μαραγκού-κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα -
εργαλεία.   
Κατασκευασμένος από ξύλινο υλικό ποιότητας και αντοχής. Θα αποτελείται από επιφάνεια εργασίας, πλάτη-
πίνακα εργασίας, καθώς και πλαστικό κουτί ανοιγόμενο, με λαβή όπου θα περιέχει  36  με 40 εξαρτήματα-
εργαλεία μαραγκού ξύλινα.  Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση του 
κουτιού με τα εργαλεία.  Ο πάγκος του παιχνιδιού και ο πίνακάς του θα έχουν οπές προκειμένου τα 
εξαρτήματα να τοποθετούνται πάνω τους. Διαστάσεις: 55 x 29 x 80εκ . 
 
 
Άρθρο 5.11 Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές, κυκλικό.   
Κατασκευασμένο από ξύλινο υλικό ποιότητας και αντοχής . Θα διαθέτει  διαφορετικές  σύνθετες μεταλλικές 
διαδρομές και ξύλινες μη αποσπώμενες χάντρες διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων. Διαστάσεις: 
Διάμετρος: 60 εκ. Ύψος 81 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.12 Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 24 μουσικά όργανα. 
Μουσικό κουτί σε μέγεθος Jumbo από ανθεκτικό πλαστικό με διάφανο καπάκι με ένδειξη CE και 24 μουσικά 
όργανα. Το κουτί θα περιέχει : ντέφι κοκάλινο 21 εκ., ντέφι κοκάλινο 15 εκ., ζεύγος μαράκες με ξύλινη λαβή, 
ζεύγος μαράκες πλαστικές, 2 τρίγωνα μικρό και μεγάλο, ξυλόφωνο, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, 
όργαναταμπουρίνο 21 εκ. με πλαστική μεμβράνη, ταμπουρίνο 15 εκ. με δερμάτινη μεμβράνη,  2 ζεύγη 
καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλων, κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 
τυμπανάκι περιστροφής, μουσικό κροταλάκι, λαβή με 6 ζίλιες, λαβή με 21 κουδουνάκια, φλογέρα, μουσικό 
κρόταλο. 
 
 
Άρθρο 5.13 Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα πλαστικά παιχνίδια.   
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα-παιχνίδια πλαστικά , κατασκευασμένα από 
πλαστικό υλικό αντοχής με ένδειξη  CE. Τα οχήματα παιχνίδια (φορτηγά, φορτωτές, , βάρκες κ.λ.π.) θα είναι 
πολύχρωμα, θα έχουν ύψους 10 έως 20 εκ. , μη αποσπώμενες ρόδες με πιστοποίηση CE. 
 
 
Άρθρο 5.14 Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη.  
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι, ξύλινη, με ανοιγμένο συρτάρι,, ταμπλό, αριθμούς, ταμπλό ενδείξεων με 
πιστοποίηση CE. Διαστάσεις: 22,5 x 21 x 16,5εκ. 
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Άρθρο 5.15  Σπιτάκι με θέμα την φάρμα , ξύλινο-παιχνίδι μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 
12 τεμαχίων.  
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα , ξύλινο, ανοιγόμενο , μινιατούρα. Θα περιλαμβάνει εξοπλισμό 12 τεμαχίων (ζώα, 
δέντρα, τρακτέρ, αγρότη, φράχτες) με ένδειξη CE. Διαστάσεις σπιτιού (κλειστό): 23,2 x 16,8 x 13 εκ.  
 
 
Άρθρο 5.16 Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 τεμαχίων. 
Κουκλόσπιτο  μινιατούρα, ξύλινο, δύο ορόφων , ανοικτό, με κεκλιμένη στέγη. Θα περιλαμβάνει  εξοπλισμό 26 
τεμαχίων (έπιπλα , φιγούρες) με ένδειξη CE.  .Διαστάσεις: 47x 25 x 44εκ. 
 
 
Άρθρο 5.17  Σφηνώματα ξύλινα με διάφορα θέματα.  
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) , διαφόρων σχεδίων και θεμάτων  αποτελούμενα από 8 έως 10 τεμάχια με ζωηρά 
χρώματα , με ένδειξη CE. Διαστάσεις: 30 x 21 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.18  Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων σε συσκευασία 250 τεμαχίων σε πλαστικό 
κουτί.   
Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων διαφορετικών διαστάσεων , τεσσάρων χρωμάτων με ένδειξη CE, σε 
συσκευασία 250 τεμαχίων σε πλαστικό διάφανο κουτί με καπάκι. 
 

Άρθρο 5.19 Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό πλαστικό υλικό διαφορετικών διαστάσεων και 
σχημάτων, τεσσάρων χρωμάτων σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα.  
Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων χρωμάτων, με 
ένδειξη CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα. 
 
 
Άρθρο 5.20 Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων  
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων, από απαλό μαλακό ύφασμα , σε ζωηρά χρώματά και παραστάσεις, 
αντιβακτηριακό, πλενόμενο. Διαστάσεις: 70 x 100εκ. 
 
 
Άρθρο 5.21 Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι . 
Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς,  χρωματιστή, βαμμένη με δύο χρώματα, 
χωρίς μεταλλικές βίδες .Θα περιλαμβάνει μαξιλάρι και κουβέρτα. 
Με στρογγυλεμένα όλα άκρα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η βαφή με χρώματα και βερνίκια νερού,  μη τοξικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 25 x 47 x 25εκ. 
  
 
Άρθρο 5.22 Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό.  
Καρότσι κούκλας παιχνίδι  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας  , και αντοχής, 
σταθερό , με 4 φρένα και 4 ρόδες.   
με χερούλι, σε ζωηρά χρώματά, με ένδειξη CE. Διαστάσεις: 51 x 43 x 47 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.23 Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό. 
Περπατούρα κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με εργονομικό 
κάθισμα. Θα διαθέτει 4 μεγάλους τροχούς για ασφαλή χρίση από βρέφη , σε χαρούμενα χρώματα, με ένδειξη 
CE .  Διαστάσεις: 54 x 21 x 51 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.24  Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό  
Πειρατικό καράβι bebe κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και   αντοχής  
με εργονομικό κάθισμα, μετατρεπόμενο σε ποδοκίνητο όχημα , με θήκη αποθήκευσης με ένδειξη CE, CE .  
Επιπλέων θα διαθέτει δύο πλαστικές φιγούρες, πειρατική σημαία και κανόνι.  Διαστάσεις: 54 x 21 x 51 εκ. 
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Άρθρο 5.25  Τσάντα (παιδική) διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό ναϊλόπανο. Τσάντα 
διασώστη κατασκευασμένη από  πολύ γερό ναϊλόπανο, με χερούλια, κόκκινου χρώματος με δύο λωρίδες 
κίτρινες , εξοπλισμένη με διάφορα εξαρτήματα διασώστη τοποθετημένα εντός τσάντας αλλά και σε 
εξωτερικές θήκες αυτής  ,  με σήμανση CE. Διαστάσεις: 35x 15 x 28 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.26  Βαλιτσάκι κομμώτριας (παιδικό) από ανθεκτικό πλαστικό.  
Βαλιτσάκι κομμώτριας κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής  ποιότητας και αντοχής, 
με ένδειξη CE, CE. με τα κατ’ ελάχιστον αξεσουάρ όπως  βούρτσα, χτένα, κοκαλάκια, πιστολάκι, άρωμα, 
στικ και  καθρεφτάκι. Διαστάσεις: 27x 10 x 25 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.27 Βαλιτσάκι γιατρού (παιδικό) από ανθεκτικό πλαστικό  με διάφανο καπάκι. 
Βαλιτσάκι γιατρού κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής  ποιότητας και αντοχής, με 
ένδειξη CE, CE, με τουλάχιστον 9 ιατρικά εξαρτήματα  το ένα εκ των οποίων  πιεσόμετρο .  
Διαστάσεις: 35x 10 x 25 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.28   Μίνι σετ παιχνιδιού φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό 39 
τεμαχίων.  
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, με 
ένδειξη CE, CE.  Το σετ θα αποτελείται από πιάτα, ποτήρια, φλιτζάνια , κουταλιά, πιρούνια κ.λ.π. συνολικά 
39τεμαχίων.  
 
 
Άρθρο 5.29  Πλήρες σετ παιχνιδιού κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 τεμαχίων.   
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με σήμανση CE, 100 
τεμαχίων. Θα περιλαμβάνει  σετ φαγητού, σετ καφέ, κατσαρόλες, σετ ζαχαροπλαστικής. 
 
 
Άρθρο 5.30  Σετ παιχνιδιού 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από  ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με ένδειξη CE, 38 
τεμαχίων. Θα περιλαμβάνει 5 μπολ διαφορετικών μεγεθών , 1 τσιμπίδα, καθώς και διάφορα είδη  σαλάτες.  

 
Άρθρο 5.31  Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων.  
Θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο , με θέμα την  οικογένεια, σετ 6 τεμαχίων,  σε 
συσκευασία χάρτινου κουτιού με διαφανή πρόσοψή, με ένδειξη CE,  CE,  Το σετ αποτελείται από 6 τεμάχια: 
μπαμπάς, μαμά, κορίτσι, αγόρι, παππούς και γιαγιά. 
 
 
Άρθρο 5.32  Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους ,σετ 12 τεμαχίων. 
Θεατρόκουκλες  με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο , με θέμα την   Χιονάτη και τους 7 νάνους ,σετ  
τεμαχίων 12 τεμαχίων, σε συσκευασία χάρτινου κουτιού με διαφανή πρόσοψή ,με ένδειξη CE. 
 
 
Άρθρο 5.33  Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ  4 τεμαχίων.  
Θεατρόκουκλες με πλαστικό κεφάλι και υφασμάτινο ρούχο , με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο, σετ  
τεμαχίων 4 τεμαχίων, σε συσκευασία χάρτινου κουτιού με διαφανή πρόσοψή, με  ένδειξη CE, CE. 
 
 
Άρθρο 5.34  Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου. 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου , με μαλακό σώμα, με πλαστικά άκρα και κεφάλι 
μη αποσπώμενα, ντυμένη με  βαμβακερό φανελάκι, με ένδειξη CE, CE. Ύψος: 45 εκ. 
 
 
Άρθρο 5.35  Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού.  
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού, με μαλακό σώμα, με πλαστικά άκρα και κεφάλι μη 
αποσπώμενα, ντυμένη με  βαμβακερό φανελάκι με ένδειξη CE, CE. Ύψος: 45 εκ. 
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Άρθρο 5.36  Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη. 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη , με μαλακό σώμα, με πλαστικά άκρα και κεφάλι μη 
αποσπώμενα, ντυμένη με βαμβακερό φανελάκι, με ένδειξη CE, CE. Ύψος: 45 εκ. 
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Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται στην δαπάνη για την προμήθεια διαφόρων ειδών όπως : 

 ηλεκτρικές συσκευές,  

 έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός νηπίων-βρεφών ,  

 λοιπός εξοπλισμός νηπίων-βρεφών ,  

 παιχνίδια εξωτερικού χώρου, 

 παιχνίδια εσωτερικού χώρου  

για τους παρακάτω δημοτικούς  σταθμούς : 

  Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , 

  Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’,  

  Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  

προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του          

Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) . 

Στις τιμές περιλαμβάνεται  κάθε δαπάνη η οποία απαιτείται ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά, είναι όμως 

αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας (όπως προμήθεια, μεταφορά, τυχών απαιτούμενη 

συναρμολόγηση, τοποθέτηση-εγκατάσταση στους χώρους των σταθμών που θα υποδειχτούν από τις υπηρεσίες, 

προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών εγγυήσεων, βιβλία οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην 

ελληνική γλώσσα,  κ.λ.π.)  έως ότου όλα τα είδη να είναι έτοιμα προς χρήση.  
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Η αναφερόμενη  τιμή του κάθε άρθρου  είναι σταθερή και αμετάβλητη  καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 

προμήθειας και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση . 

Ο ΦΠΑ (ισχύον σήμερα 24%) βαραίνει τον Δήμο.  

 

ΟΜΑΔΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1.1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης . 
Για την προμήθεια ενός  (1) ψυγείο δίπορτου, οικιακού, ελευθέρου όπως αυτό  περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση στους χώρους σταθμών, σύνδεση με το 
ηλεκτρικό δίκτυο και έλεγχος καλής λειτουργίας.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 550,00€      
Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 Κουζίνα οικιακή  με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης τοποθέτησης  
Για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής κουζίνας οικιακής, με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης 
τοποθέτησης ,  όπως αυτή  περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση στους χώρους σταθμών, σύνδεση με το ηλ. 
δίκτυο και έλεγχος καλής λειτουργίας. 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 594,00€      
Ολογράφως: Πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική. 
Για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής σκούπας, επαγγελματικής, όπως αυτή  περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, στους χώρους σταθμών, έλεγχος καλής λειτουργίας και 
επίδειξη δυνατοτήτων.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 150,00€      
Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  ευρώ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2.1 Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) στοιβαζόμενης καρέκλας νηπίου διαστάσεων 38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 52,00€      
Ολογράφως: Πενήντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.2  Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων 37 x 38 x 58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) χρωματιστής καρέκλας νηπίου διαστάσεων 37 x 38 x 58εκ. και ύψος καθίσματος 
30εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 66,00€      
Ολογράφως: Εξήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.3 Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων 33 x 33 x 58.5 εκ. και ύψος καθίσματος 
30εκ. 
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Για την προμήθεια μιας (1) χρωματιστής καρέκλας νηπίου διαστάσεων 33 x 33 x 58,5εκ. και ύψος καθίσματος 
30εκ. όπως αυτή  περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 56,00€      
Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2.4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετό  διαστάσεων 76x53x105εκ.  
Για την προμήθεια μιας (1) χρωματιστής βρεφικής καρέκλας  διαστάσεων 76 x 53 x 105εκ. όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 56,00€      
Ολογράφως: Πενήντα έξι ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  200Χ36Χ32 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) χρωματιστού παγκακιού νηπίου διαστάσεων 200 x 36 x 32εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 230,00€      
Ολογράφως: Διακόσια τριάντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.6 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  150Χ36Χ32 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) χρωματιστού παγκακιού νηπίου διαστάσεων 150 x 36 x 32εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 165,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2.7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) καναπέ αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 178,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων 136 x 68 x 88 εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1)  βρεφικού κρεβατιού διαστάσεων 136 x 68 x 88εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά , συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 240,00€      
Ολογράφως: Διακόσια σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.9 Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων 129 x 60 x 18 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) ορθοπεδικού στρώματος για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων 129 x 60x 18εκ. όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 66,00€      
Ολογράφως: Εξήντα έξι  ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 2.10 Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 60 x 80 εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) πτυσσόμενου παρκοκρέβατου διαστάσεων 120 x 60x 80εκ. όπως αυτό περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 55,00€      
Ολογράφως: Πενήντα πέντε  ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.11 Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 
εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τραπεζιού νηπίων σε  στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  
56 εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση  και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 175,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.12 Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  
Για την προμήθεια ενός (1) τραπεζιού νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 149 x 60x 56εκ. όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 146,00€      
Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξη ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.13 Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 
105Χ105Χ56 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τραπεζιού νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας χρωματιστό  
διαστάσεων 105Χ105Χ56εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 189,00€      
Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.14 Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 60 x 97 εκ 
Για την προμήθεια ενός (1) τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφου διαστάσεων 100 x 60 x 97εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 318,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.15 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  
Για την προμήθεια μιας (1) συρταριέρας 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 715,00€      
Ολογράφως: Επτακόσια  δεκαπέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.16 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη  με 6 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων  
70x47x84εκ.   
Για την προμήθεια μιας (1) παιχνιδοθήκης τροχήλατης με 6 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων  
70x47x84εκ όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
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Αριθμητικώς: 324,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.17 Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 
εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) παιχνιδοθήκης τροχήλατης με 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης διαστάσεων  
70x47x77εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 296,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.18 Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) βιβλιοθήκης-αναλόγιο επιδαπέδιας χρωματιστής διαστάσεων 104 x 38 x 101εκ. όπως 
αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 375,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.19 Βιβλιοθήκη σε σχήμα ‘’ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ’’ χρωματιστή διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 
Για την προμήθεια μιας (1) βιβλιοθήκης σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστής διαστάσεων  114 x 64εκ. όπως 
αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 440,00€      
Ολογράφως: Τετρακόσια σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.20 Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές διαστάσεων  50x 60 x 97εκ.       
Για την προμήθεια ενός (1) τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατου με λαβές διαστάσεων  50x 60 x 97εκ.  
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 88,00€      
Ολογράφως: Ογδόντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 60 x 97εκ.    
Για την προμήθεια ενός (1) τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατου διαστάσεων 80x 60 x 97εκ.  όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς:  219,00€      
Ολογράφως: Διακόσια δεκαεννέα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.22 Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 40x 33 x 50εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) κάδου ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 40x 33 x 50εκ.   όπως 
αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 59,00€      
Ολογράφως: Πενήντα εννέα ευρώ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2.23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.      
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Για την προμήθεια ενός (1) φράχτη ξύλινου , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 160,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.24 Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια διαστάσεων 66x20x44εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) εταζιέρας  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια διαστάσεων 66x20x44εκ.όπως 
αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 131,00€      
Ολογράφως: Εκατόν τριανταένα ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2.25 Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή διαστάσεων 
120x22x69εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) εταζιέρας  τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστής διαστάσεων 
120x22x69εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 135,00€      
Ολογράφως: Εκατόν τριανταπέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.26 Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κρεμάστρας τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 76,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα έξι  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2.27 Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κρεμάστρας τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 
παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 35εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 94,00€      
Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα  ευρώ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 3.1 Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 
Για την προμήθεια ενός  (1) relax βρεφικού διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 38,00€      
Ολογράφως: Τριάντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 
Για την προμήθεια μιας (1) περπατούρας βρεφικής με περιστρεφόμενους τροχούς 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
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Αριθμητικώς: 75,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) στρώματος αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6εκ.όπως αυτό περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 33,00€      
Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.4 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη 
συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ . 
Για την προμήθεια ενός (1) προστατευτικού καλύμματος  για υποστυλώματα  εξωτερικού  χώρου, από 
αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ. , ενισχυμένου εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 90,00€      
Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3.5 Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό 
πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  
Για την προμήθεια ενός (1) προστατευτικού καλύμματος για υποστύλωμα  εσωτερικού  χώρου από 
αφρώδες υλικό πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 169,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα εννέα ευρώ. 

 

 
ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 4.1 Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό 
διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) διπλής τσουλήθρας με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ.όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 365,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ. 
 
 

ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  διαστάσεων 
97x37x97εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας ξύλινης με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  διαστάσεων 
97x37x97εκ. 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 308,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια οκτώ  ευρώ. 
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ΑΡΘΡΟ 5.2 Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη )διαστάσεων 68χ36χ100εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας (κουζινάκι) ξύλινης δύο τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη )διαστάσεων 
68χ36χ100εκ.όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 278,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια οκτώ  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.3 Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  
διαστάσεων 75x 38 x 38εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας (κουζινάκι)  ξύλινης με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  
διαστάσεων 75x38x38εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 165,00€      
Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.4 Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
διαστάσεων 84 x 37 x 91 εκ 
Για την προμήθεια μιας  (1) κουζίνας ξύλινης (κουζινάκι)  με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του  
διαστάσεων 84x37x91εκ.όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 296,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.5  Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  67 x 55x 125εκ. 
Για την προμήθεια ενός  (1) μανάβικου ξύλινου με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  67 x 55x 125εκ..όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 220,00€      
Ολογράφως: Διακόσια είκοσι  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.6 Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη διαστάσεων 
100x106x140εκ. 
Για την προμήθεια μίας (1) γωνίας ξύλινης ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη διαστάσεων 
100x106x140εκ..όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 298,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα οκτώ  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.7 Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  
ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων 72 x40x112 εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) κομμωτηρίου ξύλινου με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  
ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων 72 x40x112εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 296,00€      
Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.8 Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 76εκ. 
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Για την προμήθεια ενός (1) κομμωτηρίου ξύλινου με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε 
σχήμα λουλουδιού, διαστάσεων επίπλου 71 x 30 x 64εκ., διαστάσεων καθρέπτη 76 x 76εκ. όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 316,00€      
Ολογράφως: Τριακόσια δέκα έξι  ευρώ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5.9  Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75εκ.   
Για την προμήθεια ενός (1) πίνακα μουσικής γωνίας ξύλινου μη συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 125,00€      
Ολογράφως: Εκατόν είκοσι πέντε  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.10 Πάγκος μαραγκού-κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα-εργαλεία 
διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) πάγκου μαραγκού-κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα-εργαλεία 
διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 90,00€      
Ολογράφως: Ενενήντα  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.11 Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές, κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και 
ύψους  81 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τραπέζιου  συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές, κυκλικού διαμέτρου 60 
εκ. και ύψους  81 εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 68,00€      
Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.12 Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 24 μουσικά όργανα. 
Για την προμήθεια ενός (1) μουσικού κουτιού πλαστικού, μεγάλου μεγέθους με περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα 
όπως αυτός περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 153,00€      
Ολογράφως: Εξήντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.13 Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα πλαστικά 
Για την προμήθεια ενός (1) κουβά με χερούλι πλαστικού και περιεχόμενο 30 οχημάτων πλαστικών  όπως αυτός 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 87,00€      
Ολογράφως: Ογδόντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.14 Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων 22,5 x 21x 16,5εκ. 
Για την προμήθεια μιας  (1) ταμειακής μηχανής-παιχνίδι ξύλινης  διαστάσεων 22,5 x 21x 16,5εκ.όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 45,00€      
Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.15 Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 
12 τεμαχίων διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) ξύλινου παιχνιδιού - μινιατούρας σπιτάκι με θέμα την φάρμα, ανοιγόμενου , με 
εξοπλισμό 12 τεμαχίων, διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ. όπως αυτός περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 21,00€      
Ολογράφως: Εικοσιένα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.16 Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 
25 x 44εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) κουκλόσπιτου μινιατούρας, ξύλινου, με εξοπλισμό  26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 
x 44εκ. 
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 77,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.17 Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου πάζλ ξύλινου με διάφορα θέματα, 8-10 τεμαχίων, διαστάσεων  30 x 21εκ. 
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 77,00€      
Ολογράφως: Εβδομήντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.18 Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  χρωμάτων,  σε συσκευασία 250 
τεμαχίων με πιστοποιηση CE, σε πλαστικό κουτί. 
Για την προμήθεια μιας  (1) συσκευασίας  με τουβλάκια τύπου LEGO, πέντε σχημάτων, τεσσάρων  χρωμάτων,  
σε συσκευασία 250 τεμαχίων με πιστοποίηση CE, σε πλαστικό κουτί όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 39,00€      
Ολογράφως: Τριάντα εννέα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.19 Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , 
τεσσάρων χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα.   
Για την προμήθεια μιας  (1) συσκευασίας  με τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών διαστάσεων 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 60,00€      
Ολογράφως: Εξήντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.20 Χαλάκι βρεφικών δραστηριοτήτων από μαλακό ύφασμα  διαστάσεων 70 x 100εκ. 
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Για την προμήθεια ενός (1) βρεφικού χαλιού δραστηριοτήτων  από μαλακό ύφασμα  διαστάσεων 70 x 100εκ. 
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 47,00€      
Ολογράφως: Σαράντα επτά  ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.21 Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) ξύλινου παιχνιδιού, κουνιστού κρεβατιού κούκλας, διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ. όπως 
αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 30,00€      
Ολογράφως: Τριάντα ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5.22 Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 51 x 43 x 47εκ. 
Για την προμήθεια ενός (1) καροτσιού κούκλας  ( Baby Walker)  από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 51 x 43 x 
47εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 35,00€      
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.23 Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 
Για την προμήθεια μιας(1) περπατούρας αλογάκι bebe από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 
όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 65,00€      
Ολογράφως: Εξήντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.24 Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 
51εκ. 
Για την προμήθεια ενός(1) πειρατικού καραβιού bebe ποδοκίνητου από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 
x 51εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 48,00€      
Ολογράφως: Σαράντα οκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.25 Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 
28εκ. 
Για την προμήθεια μιας(1) τσάντας διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 
x 28εκ. όπως αυτή περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 25,00€      
Ολογράφως: Είκοσι πέντε ευρώ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5.26 Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 
Για την προμήθεια ενός(1) παιχνιδιού ‘’βαλιτσάκι κομμώτριας’’ από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 27,4x 10 x 
25εκ. όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 26,00€      
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Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.27 Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      
Για την προμήθεια ενός(1) παιχνιδιού ‘’βαλιτσάκι γιατρού’’ από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 35x 10 x 25εκ.  
όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 40,00€      
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.28 Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.29 Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 τεμαχίων.   
Για την προμήθεια ενός(1) πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 τεμαχίων  όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 42,00€      
Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.30 Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 τεμαχίων όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 35,00€      
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.31 Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 6 τεμαχίων θεατρόκουκλων  με θέμα την  οικογένεια όπως αυτό περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 22,00€      
Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5.32 Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 12 τεμαχίων θεατρόκουκλων  με θέμα την  Χιονάτη και τους 7 νάνους όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 42,00€      
Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.33 Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  
Για την προμήθεια ενός(1) σετ 4 τεμαχίων θεατρόκουκλων  με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο όπως αυτό 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
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Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 14,00€      
Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.34 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  
Για την προμήθεια μιας(1) κούκλας μωράκι  με χαρακτηριστικά και χρώμα Ευρωπαίου ύψους 45εκ  όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.35 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα Αφρικανού ύψους 45εκ.  
Για την προμήθεια μιας(1) κούκλας μωράκι  με χαρακτηριστικά και χρώμα Αφρικανού ύψους 45εκ όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5.36 Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα Ασιάτη ύψους 45εκ.  
Για την προμήθεια μιας(1) κούκλας μωράκι  με χαρακτηριστικά και χρώμα Ασιάτη ύψους 45εκ όπως αυτή 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  και μεταφορά στους χώρους σταθμών.  
Τιμή ενός (1) τεμαχίου  
Αριθμητικώς: 18,00€      
Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ. 
 
 

 

 

 

             Αγία Βαρβάρα:   26 / 05 / 2021                                   Θεωρήθηκε:  28 / 05 / 2021 
                      Η Συντάξασα      Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

                  Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
                Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

   
Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για την 
προσαρμογή των δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας 
Βαρβάρας (Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του             
Π.Δ. 99/2017»  
 
 Αρ. Μελέτης:  64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00€  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2,  39161000-8,  39150000-8, 37500000-3,    37000000-8,  

 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

Α/Α                
Τιμολογίου  Τιμή 

μονάδας  
Μονάδα 
μέτρησης  

Ποσότητες ανά σταθμό Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Μερικό 
σύνολο  

Βρεφονηπιακός 
''Δημήτρης  
Παντελιάδης'' 

Δ' Βρεφονηπιακός 
σταθμός  

Παιδικός 
σταθμός 
''ΣΒΟΥΡΑ'' 

 
ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV 39710000-2)   

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 550,00 Τεμάχιο  1 1 1 3 1.650,00 

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, ελεύθερης 
τοποθέτησης  

1.2 594,00 Τεμάχιο  0 1 0 1 594,00 

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 150,00 Τεμάχιο  1 1 1 3 450,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.               2.694,00 

 
 
         

  ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV 3916000-8)   

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 52,00 Τεμάχιο 25 10 0 35 1.820,00 
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2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 37x38x58εκ. και 
ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 66,00 Τεμάχιο 20 10 0 30 1.980,00 

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων                     
33 x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 56,00 Τεμάχιο 0 0 30 30 1.680,00 

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετο  
διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 99,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 594,00 

5 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  200Χ36Χ32 εκ. 2.5 230,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 460,00 

6 Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  150Χ36Χ32 εκ. 2.6 165,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 330,00 

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 178,00 Τεμάχιο 4 4  0 8 1.424,00 

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 240,00 Τεμάχιο 10 0 0 10 2.400,00 

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι διαστάσεων            
129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 66,00 Τεμάχιο 10 0 0 10 660,00 

10 Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 60 x 80 εκ.   2.10 55,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 165,00 

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό διαστάσεων 
149Χ60Χ56εκ.  

2.11 175,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 350,00 

12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  
διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 εκ. 

2.12 146,00 Τεμάχιο  0  0 2 2 292,00 

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα μαργαρίτας 
χρωματιστό  διαστάσεων 105Χ105Χ56 εκ. 

2.13 189,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 189,00 

14 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  2.14 715,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 1.430,00 

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 324,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 648,00 

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 296,00 Τεμάχιο 2 4 0 6 1.776,00 

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή διαστάσεων 
104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 375,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 375,00 

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστή 
διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 440,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 440,00 
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19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 60 x 97 
εκ. 

2.19 318,00 Τεμάχιο 2 0 1 3 954,00 

20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές 
διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 88,00 Τεμάχιο 4 0 0 4 352,00 

21 Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 60 x 97 εκ.    2.21 219,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 438,00 

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων                
40x 33 x 50 εκ.   

2.22 59,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 177,00 

23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.         2.23 160,00 Τεμάχιο 0 0 2 2 320,00 

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια 
διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 131,00 Τεμάχιο 1 0 0 1 131,00 

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια χρωματιστή 
διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 135,00 Τεμάχιο 1 0 0 1 135,00 

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 97 x 
35εκ. 

2.26 76,00 Τεμάχιο 6 4  0 10 760,00 

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου 
διαστάσεων 102 x 19εκ. 2.27 94,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 94,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.               20.374,00 

  
 
 

  

 
ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV  3915000-8) 

 
1 Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 38,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 266,00 

2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 3.2 75,00 Τεμάχιο 4 4 0 8 600,00 

3 Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 75 x 6 εκ. 3.3 33,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 198,00 

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εξωτερικού  
χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική δερματίνη  πάχους 4εκ.  
ενισχυμένου  εσωτερικά με αφρολέξ πυκνότητας No 250, 
διαστάσεων κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ . 

3.4 90,00 Τεμάχιο 0 3 0 3 270,00 
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5 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  εσωτερικού  
χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 2εκ., περιμέτρου 130εκ. 
και ύψους 150εκ. 
 

3.5 169,00 Τεμάχιο 0 4 0 4 676,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.       
    

2.010,00 

          

 
ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(CPV 37500000-3)         

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από πολύ 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 152Χ160Χ142εκ. 

4.1 365,00 Τεμάχιο 1 1 0 2 730,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.               730,00 

  
  
 

 
  

    
  

      

  
ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
(CPV 3700000-8)  

  
      

 
      

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος 
του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 308,00 Τεμάχιο 2 1  0 3 924,00 

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη) 
διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 278,00 Τεμάχιο 1 1  0 2 556,00 

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού χρώματος  
με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 75x 38 x 38εκ. 

5.3 165,00 Τεμάχιο 2 1  0 3 495,00 

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία πλάτη σε 
όλο το μήκος του πάγκου διαστάσεων 84 x 37 x 91εκ. 

5.4 296,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 296,00 

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  διαστάσεων  
67 x 55x 125 εκ. 

5.5 220,00 Τεμάχιο 3 1  0 4 880,00 

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή πλάτη 
διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 298,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 596,00 

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και πλαϊνά , με 
ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο καθρέπτη  διαστάσεων        
72 x40x112 εκ.   

5.7 296,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 888,00 
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8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με ξεχωριστό 
καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα λουλουδιού . Διαστάσεις 
επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 
76 x 76εκ.  

5.8 316,00 Τεμάχιο 0 0 1 1 316,00 

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη συμπεριλαμβανομένων 
των οργάνων και των γάντζων αυτών διαστάσεων            
81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 125,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 250,00 

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο πίνακα εργασίας, 
με εξαρτήματα -εργαλεία διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 

5.10 90,00 Τεμάχιο 2 0  1 3 270,00 

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές διαδρομές 
,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους  81 εκ. 

5.11 68,00 Τεμάχιο 2 0 0 2 136,00 

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με περιεχόμενο 
24 μουσικά όργανα. 

5.12 153,00 Τεμάχιο 2 2 0 4 612,00 

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 οχήματα 
πλαστικά  

5.13 87,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 261,00 

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων               
22,5 x 21x 16,5εκ.  

5.14 45,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 225,00 

15 
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - μινιατούρα , 
ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 τεμαχίων διαστάσεων  
σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ.  

5.15 21,00 Τεμάχιο 6 0 0 6 126,00 

16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 
τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 77,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 231,00 

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 
τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 9,00 Τεμάχιο 15 0 0 15 135,00 

18 

Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  
χρωμάτων  σε συσκευασία 250 τεμαχίων με πιστοποίηση 
CE, σε πλαστικό κουτί. 

5.18 39,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 117,00 
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19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, διαφορετικών 
διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων χρωμάτων, με 
πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική 
σακούλα   

5.19 60,00 Τεμάχιο 3 0 0 3 180,00 

20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό ύφασμα,  
διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 47,00 Τεμάχιο 4 0 0 4 188,00 

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι διαστάσεων     
25 x 47 x 25εκ.  

5.21 30,00 Τεμάχιο 4 8 0 12 360,00 

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 

5.22 35,00 Τεμάχιο 8 8 0 16 560,00 

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 65,00 Τεμάχιο 3 6 0  9 585,00 

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.24 48,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 336,00 

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από ανθεκτικό 
ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 

5.25 26,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 156,00 

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  διαστάσεων 
27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 26,00 Τεμάχιο 4 3 0 7 182,00 

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων  
35x 10 x 25εκ.      

5.27 40,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 240,00 

28 

Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό 
πλαστικό 39 τεμαχίων.   
 

5.28 18,00 Τεμάχιο 3 2 0 5 90,00 

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 
τεμαχίων.  5.29 42,00 Τεμάχιο 3 2 0  5 210,00 

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 38 
τεμαχίων. 

5.30 35,00 Τεμάχιο 4 2 0 6 210,00 

31 Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 τεμαχίων.  5.31 22,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 88,00 

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 νάνους 
,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 42,00 Τεμάχιο 2 1 0 3 126,00 
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33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον βάτραχο , σετ 
4  τεμαχίων.  

5.33 14,00 Τεμάχιο 3 1 0 4 56,00 

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ευρωπαίου 
ύψους 45εκ.  

5.34 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00 

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Αφρικανού 
ύψους 45εκ. 

5.35 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00 

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  Ασιάτη  
ύψους 45εκ.  

5.36 18,00 Τεμάχιο 6 3 0 9 162,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.               11.367,00 

          

  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ               37.175,00 

  ΦΠΑ 24%               8.922,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          
 

    46.097,00 

 

 

Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                                                        Θεωρήθηκε: 28 / 05 / 2021 

Η Συντάξασα   
  

Η Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. 
& Περιβάλλοντος 

 
 

Δήμητρα  Μαργαρίτη   
  

                                             Κωνσταντίνα Σέργη 

                     Πολίτικος Μηχανικός                                                                                                                                       Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

    

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των δημοτικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας       
(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , βρεφονηπιακός σταθμός 
’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός 
’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  

 Αρ. Μελέτης: 64/2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00€  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
    

 
 

Α/Α Είδος 
Αριθ.  
Τιμολο-
γίου  

Μονάδα 
μέτρησης  

Ποσότητες ανά σταθμό 
Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Βρεφονηπιακός 
σταθμός 
''Δημήτρης  
Παντελιάδης'' 

Δ' 
Βρεφονηπιακός 
σταθμός  

Παιδικός 
σταθμός 
''ΣΒΟΥΡΑ'' 

  ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (CPV 39710000-2) 

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 Τεμάχιο  1 1 1 3 

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, 
ελεύθερης τοποθέτησης  

1.2 Τεμάχιο  0 1 0 1 

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 Τεμάχιο  1 1 1 3 

  
    

          

  ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  (CPV 39161000-8) 

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 Τεμάχιο 25 10 0 35 

2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 
37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 Τεμάχιο 20 10 0 30 

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων         
33 x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 Τεμάχιο 0 0 30 30 

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό 
σκελετο  διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 Τεμάχιο 4 2 0 6 

5 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  
200Χ36Χ32 εκ. 

2.5 Τεμάχιο 0 0 2 2 

6 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  
150Χ36Χ32 εκ. 

2.6 Τεμάχιο 0 0 2 2 

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 Τεμάχιο 4 4   8 

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 Τεμάχιο 10 0 0 10 

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι 
διαστάσεων 129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 Τεμάχιο 10 0 0 10 

10 
Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων 120 x 
60 x 80 εκ.   

2.10 Τεμάχιο 2 1 0 3 

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό 
διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  

2.11 Τεμάχιο 0 0 2 2 

12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα 
χρωματιστό  διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56εκ. 

2.12 Τεμάχιο  0  0 2 2 

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα 
μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 
105Χ105Χ56 εκ. 

2.13 Τεμάχιο 0 0 1 1 
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14 
Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  
105x40x96εκ.  

2.14 Τεμάχιο 2 0 0 2 

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 Τεμάχιο 2 0 0 2 

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 Τεμάχιο 2 4 0 6 

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 Τεμάχιο 0 0 1 1 

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ 
χρωματιστή διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 Τεμάχιο 0 0 1 1 

19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 
x 60 x 97 εκ. 

2.19 Τεμάχιο 2 0 1 3 

20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με 
λαβές διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 Τεμάχιο 4 0 0 4 

21 
Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων 80x 
60 x 97 εκ.    

2.21 Τεμάχιο 2 0 0 2 

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος 
διαστάσεων 40x 33 x 50 εκ.   
        

2.22 Τεμάχιο 3 0 0 3 

23 
Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 
60εκ.         

2.23 Τεμάχιο 0 0 2 2 

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο 
ντουλαπάκια διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 Τεμάχιο 1 0 0 1 

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια 
χρωματιστή διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 Τεμάχιο 1 0 0 1 

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες 
διαστάσεων 97 x 35εκ. 

2.26 Τεμάχιο 6 4  0 10 

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε 
νήπιου διαστάσεων 102 x 19εκ. 2.27 Τεμάχιο 0 0 1 1 

  
   

          

  ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ (CPV 39150000-8) 

1  Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 Τεμάχιο 4 3 0 7 

2 
Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους 
τροχούς 

3.2 Τεμάχιο 4 4 0 8 

3 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων  85 x 
75 x 6 εκ. 

3.3 Τεμάχιο 4 2  0 6 

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική 
δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά 
με αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων 
κορμού επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

3.4 Τεμάχιο 0 3 0 3 

5 
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 
2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  

3.5 Τεμάχιο 0 4 0 4 

  
    

          

  ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  (CPV 37500000-3) 

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου 
από πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 
152Χ160Χ142εκ. 

4.1 Τεμάχιο 1 1 0 2 
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  ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  (CPV 37000000-8) 

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο 
το μήκος του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 Τεμάχιο 2 1  0 3 

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία 
πλάτη )διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 Τεμάχιο 1 1  0 2 

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού 
χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 
75x 38 x 38εκ. 

5.3 Τεμάχιο 2 1  0 3 

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με 
ενιαία πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου 
διαστάσεων 84 x 37 x 91εκ. 

5.4 Τεμάχιο 0 0 1 1 

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  
διαστάσεων  67 x 55x 125 εκ. 

5.5 Τεμάχιο 3 1  0 4 

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία 
μπροστινή πλάτη διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 Τεμάχιο 2 0 0 2 

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και 
πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο 
καθρέπτη  διαστάσεων        72 x40x112 εκ.   

5.7 Τεμάχιο 2 1 0 3 

8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με 
ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 
64εκ. Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 
76εκ.  

5.8 Τεμάχιο 0 0 1 1 

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 Τεμάχιο 2 0 0 2 

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο 
πίνακα εργασίας , με εξαρτήματα -εργαλεία 
διαστάσεων 55 x 29x 80εκ. 

5.10 Τεμάχιο 2  0 1 3 

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές 
διαδρομές ,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους  
81 εκ. 

5.11 Τεμάχιο 2 0 0 2 

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 
περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα. 

5.12 Τεμάχιο 2 2 0 4 

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 
οχήματα πλαστικά  

5.13 Τεμάχιο 3 0 0 3 

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων 
22,5 x 21x 16,5εκ.  

5.14 Τεμάχιο 3 2 0 5 

15 

Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - 
μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 
τεμαχίων διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 
16,8 x 13 εκ.  

5.15 Τεμάχιο 6 0 0 6 

16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  
26 τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 Τεμάχιο 3 0 0 3 

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-
10 τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 Τεμάχιο 15 0 0 15 

18 
Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, 
τεσσάρων  χρωμάτων  σε συσκευασία 250 
τεμαχίων με πιστοποίηση CE, σε πλαστικό κουτί. 

5.18 Τεμάχιο 3 0 0 3 

19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, 
διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , 
τεσσάρων χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε 
συσκευασία 52 τεμαχίων σε πλαστική σακούλα   

5.19 Τεμάχιο 3 0 0 3 
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20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό 
ύφασμα,  διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 Τεμάχιο 4 0 0 4 

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι 
διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ.  

5.21 Τεμάχιο 4 8 0 12 

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό 
πλαστικό διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 

5.22 Τεμάχιο 8 8 0 16 

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό 
πλαστικό  διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 Τεμάχιο 3 6   9 

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από 
ανθεκτικό πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.24 Τεμάχιο 4 3 0 7 

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από 
ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 

5.25 Τεμάχιο 4 2 0 6 

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 Τεμάχιο 4 3 0 7 

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      

5.27 Τεμάχιο 4 2 0 6 

28 
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από 
ανθεκτικό πλαστικό 39 τεμαχίων.   5.28 Τεμάχιο 3 2 0 5 

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 
100 τεμαχίων.  5.29 Τεμάχιο 3 2  0 5 

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό 38 τεμαχίων. 

5.30 Τεμάχιο 4 2 0 6 

31 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 
τεμαχίων.  

5.31 Τεμάχιο 3 1 0 4 

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 
νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 Τεμάχιο 2 1 0 3 

33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον 
βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  

5.33 Τεμάχιο 3 1 0 4 

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  

5.34 Τεμάχιο 6 3 0 9 

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Αφρικανού ύψους 45εκ. 

5.35 Τεμάχιο 6 3 0 9 

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ασιάτη  ύψους 45εκ.  

5.36 Τεμάχιο 6 3 0 9 

        

  
     

  
     

  Αγία Βαρβάρα:   26 / 05 / 2021 
 Η συντάξασα 

 
 

    
    
  Δήμητρα  Μαργαρίτη 
  Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

    
 
 
 

Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ’ 
βρεφονηπιακός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός ’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις 
προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
  

Αρ. Μελέτης: 64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00 €  με Φ.Π.Α.24%    

  CPV: 39710000-2, 39161000-8, 39150000-8, 37500000-3, 37000000-8.          

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων (Σ.Υ.) προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη’’.  

 

ΑΡΘΡΟ  10 
Αντικείμενο προμήθειας 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια  διαφόρων ειδών όπως  

 Ηλεκτρικών συσκευών, 

 επίπλων νηπίων-βρεφών ,  

 λοιπού εξοπλισμού νηπίων-βρεφών ,  

 παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, 

 παιχνιδιών εσωτερικού χώρου  

για τους παρακάτω λειτουργούντες δημοτικούς  σταθμούς : 

 Δ’  Βρεφονηπιακό σταθμό , 

 Βρεφονηπιακό σταθμό  ’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’,  

 Παιδικό σταθμό ‘’ΣΒΟΥΡΑ’’  

προκειμένου αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης λειτουργίας τους  με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017 (ΦΕΚ 141/Α’/ 2017) . 

 
ΑΡΘΡΟ  20 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με βάση τις διατάξεις: 

  Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει κάθε φορά. 
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  Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/2021)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως ισχύει κάθε φορά. 

  Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

  Του  Ν. 3463 (ΦΕΚ114/Α΄/2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

  Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

  Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

  Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

  Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις». 

 Η με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1781/Β΄/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης». 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές κανονιστικές διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις  

καθώς και άλλες διατάξεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη ( νόμου, Π.Δ., Υπ. Απόφασης, κ.λ.π. ) που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ  30 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο 

των ειδών της κάθε ομάδας  όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

παρούσας μελέτης και εφόσον  η προσφορά κριθεί  αποδεκτή με βάση την διακήρυξη και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη της ίδιας ομάδας . 

 
ΑΡΘΡΟ  40 

 Προϋπολογισμός-χρηματοδότηση  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 46.097,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

και βαραίνει τους  κωδικούς 60-7133.007, 60-7133.008, 60-7135.009, 60-7135.010  του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  

Η χρηματοδότηση για το σύνολο της προμήθειας  είναι από πιστώσεις του  το Υπουργείου  Εσωτερικών 

(Π.Δ.Ε) από το πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την 

προσαρμογή  λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις 
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προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου  αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017.» (με αρ. 31630/2018 πρόσκλησή , ΑΔΑ: 7ΜΔΑ465ΧΘ7-Ζ00).  

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει ενταχτεί στο παραπάνω πρόγραμμα με τις παρακάτω αποφάσεις : 

- αρ. 30523/2019 (ΑΔΑ: Ω3ΩΚ465ΧΘ7-ΛΜΠ),  

- αρ.30839/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΣΕ465ΧΘ7-Μ1Δ) και την με  αρ. 74268/2020 τροποποιητική απόφαση 

(ΑΔΑ : 61Τ46ΜΤΛ6-ΦΝΒ) .  

 
ΑΡΘΡΟ  50 

Ισχύς προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος προσφοράς θεωρείται το διάστημα επτά (7) μηνών από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο των επτά   (7) μηνών  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ  60 
Σταθερότητα τιμών των προσφορών  

Οι τιμές των προσφορών θα είναι σε ευρώ (€), θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης προμήθειας-τοποθέτησης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση . 

 

ΑΡΘΡΟ  70 
Κατακύρωση  

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο/αναδόχους  που θα προσφέρει/προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών της κάθε 

ομάδας εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή με βάση την διακήρυξη, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

και τα απαιτούμενα του άρθρο 6 της παρούσας.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  80 
Σύμβαση 

Μετά την έλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης  εντός καθορισμένης από την διακήρυξη προθεσμίας .  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση του όρους της διακήρυξης  και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες  από την 

ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ  90 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. H Σύμβαση (Συμφωνητικό) 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  
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4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης  

5. Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

6. Τεχνικές Προδιαγραφές 

7. Τιμολόγιο 

8. Τεχνική έκθεση 

 

ΑΡΘΡΟ  100 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο ανάδοχος στον οποίον έγινε η κατακύρωση της σύμβασης , υποχρεούται να καταθέσει πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα της εκατό  

(4%)της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ 24%, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά από την διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ  110 
Κυρώσεις-Έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την κατακύρωση που του έγινε και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου 

οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συμβατικά είδη 

μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016. 

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 

- η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα. 

- συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, επιβάλλονται με απόφαση Αποφαινόμενου 

Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα κείμενη νομοθεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ  120 

Διακοπή σύμβασης  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής σύμβασης με τον Ανάδοχο μετά από έγγραφη προειδοποίηση σε 

περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ  130 
Τρόπος και χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών 

Τα υπό προμήθεια είδη θα τοποθετηθούν στο σύνολό τους, έτοιμα προς χρήση σε σημεία και με προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σε συνεργασία με την υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την παράδοση (ολική ή τμηματική ) τουλάχιστον δύο 

μέρες (2) νωρίτερα.  
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ΑΡΘΡΟ  140 
Παράταση χρόνου παράδοσης 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει-τοποθετήσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια που 

ορίζεται στην σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παραταθεί με όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 

132  του Ν. 4412/2016, με διάστημα παράτασης ίσο η μικρότερο των δύο  (2) μηνών .  

 
ΑΡΘΡΟ  150 

Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

Σύμβασης . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για 

την ημερομηνία και ώρα παραλαβής.  

Κατά την παραλαβή διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Για την παρούσα προμήθεια ο ποιοτικός 

έλεγχος  θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση ενώ το οποιοδήποτε κόστος διενέργειας ελέγχου θα επιβαρύνει 

τον προμηθευτή. Κατόπιν από την Επιτροπή συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης . 

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών ή την αντικατάστασή τους.  

 

ΑΡΘΡΟ  160 
Πλημμελής ποιότητα κατασκευής 

Εφόσον οι ποιότητα των προς παραλαβή υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα , ο Ανάδοχος  υποχρεούται άμεσα να τα βελτιώσει ή αν η υπηρεσία το θεωρεί 

απαραίτητο  ακόμα και να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ  170 
Τεχνικά χαρακτηριστικά –Πιστοποιήσεις ποιότητας-απαιτούμενες εγκρίσεις-ασφαλή χρήση   

Τα είδη θα πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές και τις βασικές αρχές κατασκευής. Επίσης θα διαθέτουν τις 

αναφερόμενες στις Τεχνικές Προδιαγραφές εκθέσεις δοκιμών ποιοτικών ελέγχων συμφώνα με τα πρότυπα 

(εθνικά, ευρωπαϊκά ,διεθνή)   

Η προμηθεύτρια επιχείρηση  θα διαθέτει εμπειρία, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας στον σχεδιασμό, 

παραγωγή, εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει και εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους με τις ηλεκτρικές συσκευές χρήστες 

προκειμένου για ασφαλή λειτουργία αυτών   

Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ καθορίζονται επακριβώς όσα πρέπει να υποβάλλουν οι 

προσφέροντες για την κάθε ομάδα των ειδών προκειμένου να εξασφαλιστούν τα παραπάνω.   

 

ΑΡΘΡΟ  180 
Χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας υλικών-Τεχνική υποστήριξη  

Για τις ηλεκτρικές συσκευές , θα παρέχεται τουλάχιστον διετή (2)  εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών και 

εντός του χρόνου αυτού η αποκατάσταση της όποιας δυσλειτουργίας προκύψει στον εξοπλισμό και στην 

εγκατάσταση στα πλαίσια της ορθής χρήσης αυτού, θα γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο προμηθευτή. 
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Επίσης θα παρέχεται τουλάχιστον για μία πενταετία (5) τεχνική υποστήριξη των υλικών (εξασφάλιση 

ανταλλακτικών, εργασία αντικατάστασης, επισκευής  κ.λ.π.) . 

Για τα είδη ξύλινης κατασκευής (έπιπλα και παιχνίδια βρεφών/νήπιων),  θα παρέχεται τουλάχιστον τριετή (3) 

εγγύηση.  

Για όλα τα υπόλοιπα είδη των ΟΜΑΔΩΝ  2-3-4-5, θα παρέχεται τουλάχιστον ενός (1) έτους εγγύηση.  

Ο χρόνος έναρξης κάθε εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία που θα γίνει η οριστική παραλαβή 

των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 190 
Ατυχήματα  

Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν τον Δήμο δαπάνες από ατυχήματα στο εργαζόμενο προσωπικό ή σε 

τρίτους, όπως επίσης και δαπάνες για αποζημιώσεις ζημιών που προκαλούνται από το προσωπικό του 

αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος  αστικά  και ποινικά  για τα ανωτέρω ατυχήματα .  

 
ΑΡΘΡΟ  200 

Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών  κάθε φορά (τμηματικά ή άπαξ) θα γίνεται με την οριστική παραλαβή τους, 

την σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομιστούν 

όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά για την νομιμότητα της δαπάνης, την αποδέσμευση των πιστώσεων 

από ΥΠΕΣ .  

 
ΑΡΘΡΟ  210 

Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής  με όλους τους φόρους, κρατήσεις και τέλη που 

ισχύουν κατά την πληρωμή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο ΦΠΑ 24% βαραίνει τον  Δήμο.                                                              

 

 

 

 

Αγία Βαρβάρα: 26 / 05 / 2021                        Θεωρήθηκε: 28 / 05 / 2021 
Η Συντάξασα  Η   Αναπληρώτρια  Διευθύντρια Τ.Υ. & 

Περιβάλλοντος 
   
   

Δήμητρα  Μαργαρίτη  Κωνσταντίνα Σέργη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Αρχιτέκτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

  
Μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού για την προσαρμογή των δημοτικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αγίας Βαρβάρας      
(Δ’ βρεφονηπιακός σταθμός , βρεφονηπιακός σταθμός 
’’ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ’’ & παιδικός σταθμός 
’’ΣΒΟΥΡΑ’’) στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»  
 
 Αρ. Μελέτης:    64 /2021 

Προϋπολογισμός: 46.097,00€  με Φ.Π.Α.24%              

CPV: 39710000-2,  39161000-8,  39150000-8, 37500000-3, 37000000-8. 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Αρ. 
Τιμολο-
γίου  

Τιμή 
μονάδας  

Μονάδα 
μέτρησης  

Συνολική 
ποσότητα 
είδους 

Αξία (€) 

  
ΟΜΑΔΑ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ       
(CPV 39710000-2)  

  
    

    

1 Ψυγείο δίπορτο οικιακό, ελεύθερης τοποθέτησης  1.1 550,00 Τεμάχιο  3   

2 
Κουζίνα οικιακή με κεραμικές εστίες και φούρνο, 
ελεύθερης τοποθέτησης  

1.2 594,00 Τεμάχιο  1   

3 Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική 1.3 150,00 Τεμάχιο  3   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.           

  
    

  
      

  
ΟΜΑΔΑ 2. ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  
(CPV 39161000-8) 

  
  

      

1 
Καρεκλάκι νηπίων  στοιβαζόμενο διαστάσεων 
38x33x59εκ,και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.1 52,00 Τεμάχιο 35   

2 
Καρεκλάκι νηπίων με μπράτσα διαστάσεων 
37x38x58εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ. 

2.2 66,00 Τεμάχιο 30   

3 
Καρεκλάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων         33 
x 33 x 58.5εκ. και ύψος καθίσματος 30εκ.  

2.3 56,00 Τεμάχιο 30   

4 
Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό με μεταλλικό σκελετό  
διαστάσεων 76x53x105εκ. 

2.4 99,00 Τεμάχιο 6   

5 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό  διαστάσεων  
200Χ36Χ32 εκ. 

2.5 230,00 Τεμάχιο 2   

6 
Παγκάκι νηπίων χρωματιστό διαστάσεων  
150Χ36Χ32 εκ. 

2.6 165,00 Τεμάχιο 2   

7 Καναπές αφρώδες διαστάσεων 110 x 55 x 50 εκ. 2.7 178,00 Τεμάχιο 8   

8 Κρεβάτι βρεφικό διαστάσεων136 x 68 x 88 εκ.   2.8 240,00 Τεμάχιο 10   

9 
Στρώμα ορθοπεδικό για βρεφικό κρεβάτι 
διαστάσεων 129 x 60 x 12 εκ. 

2.9 66,00 Τεμάχιο 10   

10 
Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο διαστάσεων              
120 x 60 x 80 εκ.   

2.10 55,00 Τεμάχιο 3   

11 
Τραπέζι νηπίων σε οβάλ σχήμα χρωματιστό 
διαστάσεων 149Χ60Χ56εκ.  

2.11 175,00 Τεμάχιο 2   
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12 
Τραπέζι νηπίων σε στρογγυλό  σχήμα χρωματιστό  
διαμέτρου 102 εκ. και ύψους  56 εκ. 

2.12 146,00 Τεμάχιο 2   

13 
Τραπέζι νηπίων οικοδομικού υλικού σε σχήμα 
μαργαρίτας χρωματιστό  διαστάσεων 105Χ105Χ56 
εκ. 

2.13 189,00 Τεμάχιο 1   

14 Συρταριέρα 21 θέσεων διαστάσεων  105x40x96εκ.  2.14 715,00 Τεμάχιο 2   

15 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 6 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων  70x47x84εκ.   

2.15 324,00 Τεμάχιο 2   

16 
Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 4 πλαστικά κουτιά 
αποθήκευσης διαστάσεων 70 x 47 x 77 εκ. 

2.16 296,00 Τεμάχιο 6   

17 
Βιβλιοθήκη-αναλόγιο επιδαπέδια χρωματιστή 
διαστάσεων 104 x 38 x 101 εκ. 

2.17 375,00 Τεμάχιο 1   

18 
Βιβλιοθήκη σε σχήμα ΄΄ΣΚΑΡΑΒΕΟΣ΄΄ χρωματιστή 
διαστάσεων  114 x 64 x 64 εκ. 

2.18 440,00 Τεμάχιο 1   

19 
Τρόλεϊ σερβιρίσματος τριώροφο διαστάσεων 100 x 
60 x 97 εκ. 

2.19 318,00 Τεμάχιο 3   

20 
Τρόλεϊ αποθήκευσης παιχνιδιών τροχήλατο με λαβές 
διαστάσεων  50x 60 x 97 εκ.       

2.20 88,00 Τεμάχιο 4   

21 
Τρόλεϊ ζωγραφικής τροχήλατο διαστάσεων     80x 
60 x 97 εκ.    

2.21 219,00 Τεμάχιο 2   

22 
Κάδος ανακυκλώσιμων υλικών ξύλινος διαστάσεων 
40x 33 x 50 εκ.  

2.22 59,00 Τεμάχιο 3   

23 Φράχτης ξύλινος , μήκους 100 εκ. και ύψους 60εκ.        2.23 160,00 Τεμάχιο 2   

24 
Εταζιέρα  τοίχου με δύο ράφια και δύο ντουλαπάκια 
διαστάσεων 66x20x44εκ. 

2.24 131,00 Τεμάχιο 1   

25 
Εταζιέρα τοίχου με διαχωριστικό και δύο ράφια 
χρωματιστή διαστάσεων 120x22x69εκ.  

2.25 135,00 Τεμάχιο 1   

26 
Κρεμάστρα τοίχου με παιδικές φιγούρες διαστάσεων 
97 x 35εκ. 

2.26 76,00 Τεμάχιο 10   

27 
Κρεμάστρα τοίχου με διακριτικό σήμα κάθε νήπιου 
διαστάσεων 102 x 19εκ. 

2.27 94,00 Τεμάχιο 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.           

  
    

        

 ΟΜΑΔΑ  3 . ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ   ΝΗΠΙΩΝ-
ΒΡΕΦΩΝ (CPV 39150000-8) 

     

1  Relax βρεφικό διαστάσεων 51,5 x 65 x 67εκ. 3.1 38,00 Τεμάχιο 7   

2 Περπατούρα βρεφική με περιστρεφόμενους τροχούς 3.2 75,00 Τεμάχιο 8   

3 
Στρωματάκι αλλαγής βρεφών διαστάσεων            
85 x 75 x 6 εκ. 

3.3 33,00 Τεμάχιο 6   

4 

Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εξωτερικού  χώρου  από  αδιάβροχη συνθετική 
δερματίνη  πάχους 4εκ.  ενισχυμένου  εσωτερικά με 
αφρολέξ πυκνότητας No 250, διαστάσεων κορμού 
επένδυσης 25 x 25 εκ. με  ύψος 60εκ .  

3.4 90,00 Τεμάχιο 3   

5 
Προστατευτικό κάλυμμα για υποστύλωμα  
εσωτερικού  χώρου από αφρώδες υλικό πάχους 
2εκ., περιμέτρου 130εκ. και ύψους 150εκ.  

3.5 169,00 Τεμάχιο 4   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.           
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ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (CPV 37500000-3)      

1 
Διπλή τσουλήθρα με τούνελ εξωτερικού χώρου από 
πολύ ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαστάσεων 
152Χ160Χ142εκ. 

4.1 365,00 Τεμάχιο 2   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.           

  
   

  
      

 
ΟΜΑΔΑ 5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ (CPV 37000000-8)      

1 
Κουζίνα ξύλινη με πάγκο και ενιαία πλάτη σε όλο το 
μήκος του  διαστάσεων 97x37x97εκ. 

5.1 308,00 Τεμάχιο 3   

2 
Κουζινάκι ξύλινο 2 τεμαχίων (το ένα με ενιαία πλάτη 
)διαστάσεων 68χ36χ100 εκ 

5.2 278,00 Τεμάχιο 2   

3 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο άνευ πλάτης, λευκού 
χρώματος  με κουζίνα και νεροχύτη  διαστάσεων 
75x 38 x 38εκ. 

5.3 165,00 Τεμάχιο 3   

4 
Κουζινάκι ξύλινο με πάγκο μήκους 84εκ. με ενιαία 
πλάτη σε όλο το μήκος του πάγκου διαστάσεων 84 
x 37 x 91εκ. 

5.4 296,00 Τεμάχιο 1   

5 
Μανάβικο ξύλινο με τέσσερα ξύλινα καφάσια  
διαστάσεων  67 x 55x 125 εκ. 

5.5 220,00 Τεμάχιο 4   

6 
Γωνία ξύλινη ''SUPER MARKET’’  με ενιαία μπροστινή 
πλάτη διαστάσεων 100x106x140εκ. 

5.6 298,00 Τεμάχιο 2   

7 
Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο ύψους 57 εκ. και 
πλαϊνά , με ενιαία πλάτη και  ενσωματωμένο 
καθρέπτη  διαστάσεων  72 x40x112 εκ.   

5.7 296,00 Τεμάχιο 3   

8 

Κομμωτήριο ξύλινο με πάγκο και πλαϊνά,  με 
ξεχωριστό καθρέπτη ασφαλείας  σε σχήμα 
λουλουδιού . Διαστάσεις επίπλου : 71 x 30 x 64εκ. 
Εξωτερικές διαστάσεις καθρέπτη: 76 x 76εκ.  

5.8 316,00 Τεμάχιο 1   

9 
Πίνακας μουσικής γωνίας ξύλινος μη 
συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και των 
γάντζων αυτών διαστάσεων 81 x 16 x 75 εκ.   

5.9 125,00 Τεμάχιο 2   

10 
Πάγκος μαραγκού- κατασκευών με κάθετο πίνακα 
εργασίας , με εξαρτήματα -εργαλεία διαστάσεων    
55 x 29x 80εκ. 

5.10 90,00 Τεμάχιο 3   

11 
Τραπέζι συντονισμού κινήσεων με πολλαπλές 
διαδρομές ,κυκλικό διαμέτρου 60 εκ. και ύψους     
81 εκ. 

5.11 68,00 Τεμάχιο 2   

12 
Μουσικό κουτί πλαστικό, μεγάλου μεγέθους με 
περιεχόμενο 24 μουσικά όργανα. 

5.12 153,00 Τεμάχιο 4   

13 
Κουβάς πλαστικός με χερούλι και περιεχόμενο 30 
οχήματα πλαστικά  

5.13 87,00 Τεμάχιο 3   

14 
Ταμειακή μηχανή-παιχνίδι ξύλινη  διαστάσεων             
22,5 x 21x 16,5εκ.  
 

5.14 45,00 Τεμάχιο 5   

15 
Σπιτάκι με θέμα την φάρμα  , ξύλινο παιχνίδι - 
μινιατούρα , ανοιγόμενο , με εξοπλισμό 12 τεμαχίων 
διαστάσεων  σπιτιού (κλειστού) 23,2 x 16,8 x 13 εκ.  

5.15 21,00 Τεμάχιο 6   
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16 
Κουκλόσπιτο μινιατούρα, ξύλινο, με εξοπλισμό  26 
τεμαχίων , διαστάσεων 47x 25 x 44εκ.  

5.16 77,00 Τεμάχιο 3   

17 
Σφηνώματα ξύλινα (παζλ) με διάφορα θέματα 8-10 
τεμαχίων διαστάσεων  30 x 21 εκ. 

5.17 9,00 Τεμάχιο 15   

18 

Τουβλάκια τύπου LEGO πέντε σχημάτων, τεσσάρων  
χρωμάτων  σε συσκευασία 250 τεμαχίων με 
πιστοποίηση CE, σε πλαστικό κουτί. 

5.18 39,00 Τεμάχιο 3   

19 

Τουβλάκια εύκαμπτα από μαλακό υλικό, 
διαφορετικών διαστάσεων και σχημάτων , τεσσάρων 
χρωμάτων, με πιστοποίηση CE, σε συσκευασία 52 
τεμαχίων σε πλαστική σακούλα   

5.19 60,00 Τεμάχιο 3   

20 
Χαλάκι βρεφικό δραστηριοτήτων από μαλακό 
ύφασμα,  διαστάσεων 70 x 100εκ. 

5.20 47,00 Τεμάχιο 4   

21 
Κρεβάτι κούκλας κουνιστό, ξύλινο παιχνίδι 
διαστάσεων 25 x 47 x 25εκ.  

5.21 30,00 Τεμάχιο 12   

22 
Καρότσι κούκλας  ( Baby Walker) από ανθεκτικό 
πλαστικό διαστάσεων: 51 x 43 x 47εκ. 

5.22 35,00 Τεμάχιο 16   

23 
Αλογάκι bebe περπατούρα από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.23 65,00 Τεμάχιο 9   

24 
Πειρατικό καράβι bebe ποδοκίνητο από ανθεκτικό 
πλαστικό διαστάσεων 54 x 21 x 51εκ. 

5.24 48,00 Τεμάχιο 7   

25 
Τσάντα διασώστη - πρώτων βοηθειών από 
ανθεκτικό ναϊλόπανο διαστάσεων 35x 15 x 28εκ. 

5.25 26,00 Τεμάχιο 6   

26 
Βαλιτσάκι κομμώτριας από ανθεκτικό πλαστικό  
διαστάσεων 27,4x 10 x 25εκ. 

5.26 26,00 Τεμάχιο 7   

27 
Βαλιτσάκι γιατρού από ανθεκτικό πλαστικό 
διαστάσεων  35x 10 x 25εκ.      

5.27 40,00 Τεμάχιο 6   

28 
Μίνι σετ φαγητού και καφέ σε δίσκο από ανθεκτικό 
πλαστικό 39 τεμαχίων.   

5.28 18,00 Τεμάχιο 5   

29 
Πλήρες σετ κουζινικών από ανθεκτικό πλαστικό 100 
τεμαχίων.  

5.29 42,00 Τεμάχιο 5   

30 
Σετ 5 μπολ με σαλάτες από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό 38 τεμαχίων. 

5.30 35,00 Τεμάχιο 6   

31 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την  οικογένεια , σετ 6 
τεμαχίων.  

5.31 22,00 Τεμάχιο 4   

32 
Θεατρόκουκλες  με θέμα την Χιονάτη και τους 7 
νάνους ,σετ  12τεμαχίων. 

5.32 42,00 Τεμάχιο 3   

33 
Θεατρόκουκλες με θέμα τον πρίγκιπα και τον 
βάτραχο , σετ 4  τεμαχίων.  

5.33 14,00 Τεμάχιο 4   

34 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ευρωπαίου ύψους 45εκ.  

5.34 18,00 Τεμάχιο 9   

35 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Αφρικανού ύψους 45εκ. 

5.35 18,00 Τεμάχιο 9   

36 
Μωράκι κούκλα με χαρακτηριστικά και χρώμα  
Ασιάτη  ύψους 45εκ.  

5.36 18,00 Τεμάχιο 9   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5           
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  ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)            

  ΦΠΑ 24%(€)           

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ (€)           

  
    

 

 

 
   

:    /      / 2021 
        

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
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