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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού 

Σταθμού ΔΕ Καλάμου. Η μελέτη συντάχτηκε σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 49/2017 εντολής Δημάρχου περί 
σύνταξης μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 68.796,44€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0004 του προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2017.  

 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής 

διατάξεις : 
 
1.    Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2.    Ν. 3463/2006 (Α' 11) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

3.    των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

εφόσον 

συμβιβάζονται με το νόμο 4412/2016 και την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, όπως κάθε 

φορά αυτή ισχύει. 

4.    Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5.    Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

6.    της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

7.    Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
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Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L335)»1,  , 

8.    Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,2 

9.    Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10.   Ν3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

11.    του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 3,  

13.    Ν.  3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”4 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 

τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»5, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

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

15.   Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16.   Ν 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

                                                 
1
 Έως την 31.03.2017 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω των ορίων παραμένει 

σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, των παρ. 7,8 και 11 του άρθρου  379 
με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016.  

 Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά σε δημόσια 
σύμβαση προμηθειών άνω των ορίων 

2
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

3
 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021  

4
 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των 

προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μέχρι την έκδοση της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου 

5
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 
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17.   Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

από 01/01/2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »6 

18.   της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 
- Όλα τα κατωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, 

καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται 

φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και 

εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα 

πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.  

- Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή της 

και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου λειτουργίας του Δήμου, δηλαδή έως 

τις 3.00 μ. 

- Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος 

προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και 

θέσης σε λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή 

συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.   

- Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση προβληματικού προϊόντος θα γίνει με ευθύνη και 

μέριμνα του Ανάδοχου προμηθευτή η αποκατάσταση του προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή 

αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία 

επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.  

- Όλα τα έπιπλα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη 

μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη 

μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα 

να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο αυτού, 

το οποίο και θα προσκομιστεί. Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα 

τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα ακόλουθα : o ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα 

έπιπλα, διακοσμητικά    αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 

Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου». o ΥΑ  Ζ3-818  (ΦΕΚ 

                                                 
6
 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75) 
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1395Β/14-7-2009  «Κατάλογος  ΕΛΟΤ/ΕΝ  προτύπων  –  Απαιτήσεις ασφάλειας     και     επισήμανσης για 

τα αντικείμενα παιδικής  φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό».  

- Για τα έπιπλα γραφείου, επιπλέον των αναφερομένων παραπάνω και ανάλογα με το είδος του 

εξοπλισμού θα προσκομιστούν πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα 

από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 527-1, ΕΛΟΤ EN ISO 527-

2, ΕΛΟΤ EN ISO 527-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14073-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 14073-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14074, ΕΛΟΤ ΕΝ 1335-1, ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1335-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1335-3, ΕΝ 13761, κ.λ.π. ή ισοδύναμα αυτών.  

- Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν : o Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία 

να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη 

ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης 

φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη η Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την 

πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

Ζ3-5430/22-4-09. Για τα παιδικά έπιπλα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, τα οποία 

θα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα και τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

νερού,  ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία πρέπει 

επιπλέον των παραπάνω αναφερομένων στοιχείων να προσκομιστούν  :  

- Δήλωση του παραγωγού παιδικών επίπλων ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη 

κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

71.3/Α1/2000 ή Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου 

– που ταυτίζεται με το προσφερόμενο – εξετάσθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1/2000 και 

βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου όσον αφορά τα όρια μετανάστευσης ορισμένων 

στοιχείων, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

-  Για το παιδικό πάπλωμα» καθώς και για την επένδυση των στρωμάτων  θα προσκομιστεί το 

πιστοποιητικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη 

υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.  

-  Τα ηλεκτρικά είδη θα  είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας 

ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα 

προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης και θα πληρούν τα κριτήρια του συστήματος HACCP 

σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Επίσης, θα είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα 

συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. 

-  Τα ηλεκτρικά είδη θα  είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας 

ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα 

προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επίσης, θα είναι επαγγελματικά, κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.   
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-  Όλα τα είδη που αφορούν συσκευές ήχου και εικόνας θα είναι  γνωστού κατασκευαστικού οίκου που θα 

διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και θα 

φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επίσης, θα 

συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.  

-  Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

 
                                                                                                   ΩΡΩΠΟΣ ……/……/2017 
  ΩΡΩΠΟΣ 19/05/2017                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
 
 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                        ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.796,44€  περιλ. ΦΠΑ 24% 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 19015 
Πληροφορίες: Τσαγκαράκης Μιχαήλ 
Τηλέφωνα: 22953 20311 
Fax:              22953 20328 
E-mail:ty@3034.syzefxis.gov.gr 

           
 
 

 

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου και 
κατασκευής έτους 2013 ή νεότερο. 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι ο παρακάτω: 
 

Κατηγορία 1  

ΟΜΑΔΑ Α.1 - ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ (CPV 39161000-8, 32360000-4) 

1.1 Κρεβάτι βρεφών με στρώμα 

1.2 Πάρκο βρεφών 

1.3 Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό αφρώδες ψηλό 

1.4 Ρηλάξ νηπίων 

1.5 Σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
 
ΟΜΑΔΑ Α.2 - ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ (CPV 39161000-8) 

2.1 Κρεβάτι νηπίων με στρώμα 

2.2 Καρεκλάκι οξυάς 

2.3 Τραπεζάκι νηπίων (Ημικυκλικό - Ορθογώνιο) 

2.4 Ραφιέρα 

2.5 Κρεμάστρες τοίχου 

2.6 Κυψέλη 24 θέσεων 

2.7 Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια 
 
ΟΜΑΔΑ Α.3 - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV 39162000-5) 

3.1 Βαγονέτο ζωγραφικής 

3.2 Κουκλοθέατρο 

3.3 Ξύλινο Σούπερ Μάρκετ 

3.4 Παιδική ξύλινη γωνία κουζίνας 

3.5 Τρόλεϊ δραματοποίησης 

3.6 Γωνία μουσικής με όργανα 

3.7 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων 

3.8 Παιχνιδοθήκη 12 κουτιά 

3.9 Πίνακας ανάρτησης 
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ΟΜΑΔΑ  Α.4  -  ΕΙΔΗ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ  (CPV  39512100-5) 

4.1 Σετ σεντονάκια νηπίων 

4.2 Κουβέρτα πικέ 

4.3 Πάπλωμα 

4.4 Μαξιλάρι 

 
ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ (CPV 39221100-8) 

5.1 Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX 

5.2 Γραμματοκιβώτιο τοίχου 

5.3 Φαρμακείο τοίχου 
 
ΟΜΑΔΑ Α.6 - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΚΟΥΖΙΝΑΣ CPV 39130000-2, 39122000-3) 

6.1 Καναπές 2 θέσεων 

6.2 Τραπεζάκι 

6.3 Καλόγερος 

6.4 Γραφείο  

6.5 Συρταριέρα τροχήλατη 

6.6 Έπιπλο εκτυπωτή 

6.7 Βιβλιοθήκη 

6.8 Ερμάριο με πόρτες 

6.9 Καρέκλα γραφείου 

6.10 Καρέκλες συνεδριάσεων 

6.11 Καρέκλες κουζίνας 

6.12 Τραπέζι κουζίνας 1,20Χ60 

 
Κατηγορία  2  

ΟΜΑΔΑ Β.1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ                 CPV 
1.1 Φούρνος ηλεκτρικός χωρίς εστίες 
1.2 Κεραμικές εστίες               39711000-9 
1.3 Απορροφητήρας με μηχανισμό απορρόφησης                     39714110-4 
1.4 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών          39713100-4 
1.5 Ψυγειοκαταψύκτης              39711110-3 
1.6 Πλυντήριο ρούχων 6,5 κιλών             39713200-5 
1.7 Στεγνωτήριο ρούχων 6,5 κιλών             39713200-5 
1.8 Φωτοτυπικό μηχάνημα              30121300-6,30120000-7 
1.9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής             30000000-9 
 
ΟΜΑΔΑ Β.2 – ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ                CPV 
2.1 Μούλτι ηλεκτρικό – ραβδομπλέντερ                     39711211-1 
2.2 Βραστήρας 1,8 lt  inox             39221100-8 
2.3 Τηλέφωνο ασύρματο                                                     32552110   
  
2.4 Radio CD player             32331600-8 
2.5 Ηλεκτρική σκούπα στερεών-υγρων           39713430-6 
2.6 Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο                     39713430-6 
2.7 Μίξερ με κάδο 7 lt                                                     39711211-1 
2.8 Σίδερο ηλεκτρικό                                                               39713510-1  
2.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά)          42923110-6  
2.10 Συσκευή fax                                                                              30121410-0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       

Κατηγορία 1 

 

 ΟΜΑΔΑ Α.1 - ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 

1.1 Κρεβάτι βρεφών με στρώμα 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή μασίφ Α΄ ποιότητας, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου, με βερνίκια μη τοξικά φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Θα αποτελείται από δύο ζεύγη πλαισίων κατασκευασμένα από ξύλα οξιάς τα οποία συναρμολογούνται με 

τέσσερα πόδια διατομής 45 χ 45χιλ. 

Εσωτερικά θα βρίσκεται η βάση πάνω στην οποία ακουμπά το στρώμα και αυτή θα αποτελείται από πήχεις 

οξιάς όμοιους με τα καγκελάκια. 

Η απόσταση του στρώματος από το έδαφος θα είναι 30εκ. 

Το ένα πλαϊνό της κούνιας θα έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση του 

παιδιού. 

Όλο το κρεβάτι θα είναι παντού στρογγυλεμένο, χωρίς κόγχες για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. 

Διάστασεις:1,30Χ0,60Χ0,90.  

ΣΤΡΩΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ 

Θα είναι κατασκευασμένο από ελατηριωτή βάση πάνω στην οποία τοποθετείται βάττα λευκή φυτικής 

προέλευσης και κοκκοφοίνικας. 

Ύφασμα δίμιτο με φυτιλάκι και αδιάβροχη επικάλυψη κατά τα 2/3 του μήκους (όχι πλαστικό).Πάρκο 

βρεφών 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή μασίφ Α΄ ποιότητας, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου, με βερνίκια μη τοξικά φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Θα αποτελείται από πλαίσια κατασκευασμένα από ξύλα οξιάς τα οποία θα συναρμολογούνται με τέσσερα 

πόδια διατομής 45 χ 45χιλ. 

Εσωτερικά θα βρίσκεται το στρώμα επενδεδυμένο με δερματίνη χρωματιστή. 

Όλο το κρεβάτι θα είναι παντού στρογγυλεμένο, χωρίς κόγχες για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. 

 

1.2 Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό αφρώδες ψηλό 

Βρεφικό κάθισμα ασφαλείας τύπου πασχαλίτσα από ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει 

σήμα CE. Θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει επίσης να έχει ρυθμιζόμενο ύψος 

καθίσματος, ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης, αφαιρούμενο τραπέζι, πλαστικοποιημένο κάλυμμα καθίσματος και 

πλάτης. 
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1.3 Ρηλάξ νηπίων 

Καινοτόμο ριλάξ ενδεικτικού τύπου Grow With Me Rocker relax για χρήση και από μεγαλύτερα παιδιά, έως 

και 18 κιλά. Με ύφασμα ενδεικτικού τύπου Ideal ComfortTM διπλής χρήσεως που προσφέρει στο παιδί 

ζεστή ή δροσερή αίσθηση ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Μεγάλο & άνετο κάθισμα με σύστημα 

ανάκλισης 3 θέσεων ξαπλώματος ενδεικτικού τύπου Comfort ReclineTM για μέγιστη ανάπαυση και άνεση. 

Δυνατότητα ρύθμισης του ριλάξ σε λειτουργία κούνιας ή σε σταθερή θέση, ιδανική για νεογέννητα και 

μεγαλύτερα παιδιά. Λειτουργία δόνησης & αυτόματο κλείσιμο μετά από 15 λεπτά. Ανατομικό κουνιστό 

κάθισμα με αποσπώμενο στήριγμα κεφαλιού και έξτρα στρωματάκι για νεογέννητα. Μαξιλαράκια για άνεση 

& προστασία (κεφάλι, πόδια, χέρια). Προσαρμόσιμη ζώνη ασφαλείας 5 σημείων. Αποσπώμενη κινητή 

μπάρα παιχνιδιών με 2 μαλακά παιχνίδια. Σκελετός ενδεικτικού τύπου RapidFoldTM για εύκολη μεταφορά 

& αποθήκευση. Αντιολισθητικά άκρα για μέγιστη σταθερότητα. Αποσπώμενο κάλυμμα/ύφασμα καθίσματος 

για εύκολο πλύσιμο. Εγκεκριμένο σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Στάνταρντ Ασφαλείας EN 71, EN 55014, 

EN 14362, EN 60825, EN 6211. 

 

1.4 Σύστημα ενδοεπικοινωνίας 

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ρεύματος – μπαταρίας, εμβέλειας 330m για την παρακολούθηση των βρεφών. 

Με λειτουργία για εξοικονόμηση ρεύματος, με μηδενικές παρεμβολές και τεχνολογία που να εξασφαλίζει 

100% προστασία ιδιωτικού απορρήτου. Με ένδειξη LED για τη σήμανση των επιπέδων ήχου. Με χρόνο 

λειτουργίας έως και 24 ώρες μέχρι να χρειαστεί επαναφόρτιση. Επαναφορτιζόμενη, ασύρματη μονάδα 

γονέα. 

Ενδεικτικός τύπος: Philips Avent SCD525 

 

 ΟΜΑΔΑ Α.2 - ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

 

2.1 Κρεβάτι νηπίων με στρώμα 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από οξιά φουρνιστή μασίφ Α΄ ποιότητας, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου, με βερνίκια φιλικά προς το περιβάλλον  και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Το κυρίως πλαίσιο του κρεβατιού θα είναι κατασκευασμένο από τάβλες οξιάς διατομής 100 χ 22 και στα 

πλάγια του κρεβατιού θα υπάρχουν ίδιες τάβλες ασφαλείας σε ύψος 10 εκατοστών από το κυρίως πλαίσιο. 

Στη βάση του τελάρου θα τοποθετηθούν τάβλες οξιάς για την υγιεινή και ασφαλή στήριξη του στρώματος. 

Τα κεφαλάρια θα έχουν πόδια ορθογωνικής διατομής 45 χ 45χιλ. Εσωτερικά του σκελετού θα πρέπει να 

βιδώνεται τελάρο σχάρα πάνω στο οποίο βιδώνονται ταβλάκια οξιάς για την στήριξη του στρώματος. 

Τα κρεβατάκια θα είναι στοιβαζόμενου τύπου με καβίλιες 20 χιλ. 

Τα κρεβατάκια θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούνται και διώροφα και τότε τα κεφαλάρια 

θα χρησιμεύουν και σαν σκάλα. 

Όλο το κρεβάτι θα είναι παντού στρογγυλεμένο, χωρίς κόγχες για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. 

Διάστασεις:1,40Χ0,65Χ0,35. ΣΤΡΩΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ 
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Θα είναι κατασκευασμένο από ελλατηριωτή βάση πάνω στην οποία τοποθετείται βάττα λευκή φυτικής 

προέλευσης και κοκκοφοίνικας. 

 Ύφασμα δίμιτο με φυτιλάκι και αδιάβροχη επικάλυψη κατά τα 2/3 του μήκους (όχι πλαστικό). 

 

 

2.2 Καρεκλάκι οξυάς 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου με  βερνίκι νερού, μη τοξικό. Το κάθισμα θα αποτελείται από έξι πήχεις 

μορσαριστούς και όχι καρφωτούς. Η πλάτη θα αποτελείται από δύο πήχεις επίσης μορσαριστές και 

ανατομικούς. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει 

φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Το 

καρεκλάκι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στοιβάζεται. 

Διαστάσεις εξωτερικές: 37Χ32Χ60 εκ. 

Διαστάσεις καθίσματος: 33Χ30 εκ. Ύψος καθίσματος: 29 εκ. 

 

2.3 Τραπεζάκι νηπίων (Ορθογώνιο -Κυκλικό) 

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

στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι 

κατασκευασμένο από βακελίτη σε χρώμα της επιλογής της Υπηρεσίας. Το καπάκι των ημικυκλικών 

τραπεζιών που θα έχει σχήμα κυματιστό δεν θα έχει ίσιες πλευρές αλλά κυματιστές και θα μπορεί να 

εφάπτεται ακριβώς με τις κυματιστές πλευρές άλλων ορθογώνιων ή ημικυκλικών τραπεζιών Η σύνδεση 

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

στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα 

θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου. 

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

Διαστάσεις : 120X65X56 εκ.- διάμετρος κυκλικού περίπου 180 εκ.   

 

2.4 Ραφιέρα 

Θα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ και θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα. Θα περιλαμβάνει δύο 

ράφια και κάτω ένα ντουλάπι. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 50X40X190 εκ. με ντουλάπι κάτω. 

Ο σκελετός και τα ράφια θα είναι σε φυσικό χρώμα ξύλου ενώ η πλάτη και το ντουλάπι σε χρώμα επιλογής 

της Υπηρεσίας. 
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2.5 Κρεμάστρες τοίχου 

Θα είναι κατασκευασμένες από πλακάζ με θέσεις για φωτογραφίες και θα είναι βαμμένες με ζωηρά 

χρώματα και λουστραρισμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά 

και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια θα είναι διπλά κατ ελάχιστο τεμάχια σε απόσταση μεταξύ 

τους τουλάχιστον 15 εκ., μεταλλικά απεριόριστης αντοχής με απόλυτα στρογγυλεμένα άκρα και βαμμένα 

με χρώματα που δεν θα ξεφλουδίζουν. 

Διαστάσεις: 100X28 εκ. 

 

2.6 Κυψέλη 24 θέσεων 

Θα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ και λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη 

τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα είναι σταθερή, θα έχει  24 θέσεις και στο πλαϊνό μέρος θα φέρει 

3 διπλά κρεμαστάρια για τα τσαντάκια των νηπίων. Όλα τα άκρα της θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα 

για τα παιδιά. 

Διαστάσεις: 110X60X110 εκ. 

 

2.7 Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια 

Θα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός της και 

σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς, επιλογής της Υπηρεσίας, τα συρτάρια αυτής. Θα έχει 30 

ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Το μοντάρισμα των συρταριών θα 

γίνεται με οδοντωτά - μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Επίσης θα έχει 2 

ράφια στο επάνω μέρος. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και 

τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 155X40X150 εκ. 

 

 ΟΜΑΔΑ Α.3 - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

3.1 Βαγονέτο ζωγραφικής 

Θα είναι κατασκευασμένο από πλακάζ, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα 

στοιχεία χρωματιστά. Το βαγονέτο είναι ιδανικό για την αποθήκευση υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, 

πινέλα κλπ. Θα περιλαμβάνει 12 κυπελάκια τέμπερας σε ειδικές θέσεις - σφηνώματα. Τα δύο πλαϊνά του 

και τα τελειώματα στο επάνω μέρος θα έχουν στρογγυλεμένες άκρες. Το τρόλεϊ θα φέρει 4 ενισχυμένες 

ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του θα είναι 

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

μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 80X50X65 εκ. ύψος. 

 

3.2 Κουκλοθέατρο 

Θα είναι κατασκευασμένο από πλακάζ, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή 

διακόσμηση. Στο μπροστινό μέρος το οποίο θα είναι κυματιστό, πρέπει να φέρει τη λέξη 
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«ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ». Θα έχει δύο οθόνες και όλα του το άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

νήπια. 

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

Διαστάσεις:140Χ140Χ190 εκ 

 

3.3 Ξύλινο Σούπερ Μάρκετ 

Θα είναι κατασκευασμένο από πλακάζ, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή 

διακόσμηση. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα έχει ραφάκια και για την τοποθέτηση εμπορευμάτων.  Στο  πάνω  

μέρος,  το  οποίο  θα  έχει  σχήμα  οβάλ,  πρέπει  να  φέρει  επιγραφή 

«ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ» Η πλάτη του θα είναι σε διάφορα χρώματα, επιλογής της Υπηρεσίας. Στο μπροστινό μέρος 

θα έχει πάγκο συναλλαγής, ο οποίος θα συνδέεται με τη πλάτη με δύο σταθερά, μεγάλα, βαθιά ράφια για 

φρούτα και λαχανικά. Ο πάγκος στο κάτω μέρος θα έχει ράφια κεκλιμένα για την τοποθέτηση καφασιών. 

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

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

Διαστάσεις: 100X105X140 εκ. 

 

3.4 Παιδική ξύλινη γωνία κουζίνας 

Θα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες 

χρωματιστές λεπτομέρειες. Θα περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, 

ψυγείο, ραφάκια - πιατοθήκη. 

Όλα της τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. 

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

Διαστάσεις: 70X40X100 εκ. ύψος. 

 

3.5 Τρόλεϊ δραματοποίησης 

Θα είναι κατασκευασμένο από πλακάζ, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστή 

διακόσμηση. Θα περιλαμβάνει καθρέφτη ασφαλείας σε σχήμα οβάλ στη μία πλευρά και κρεμάστρες στην 

άλλη, μπαούλο για την αποθήκευση των υλικών και βέργα για το κρέμασμα των ρούχων στο επάνω μέρος. 

Θα φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του στο χώρο που χρειάζεται. 

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

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

Διαστάσεις: 95X60X130 εκ. ύψος. 

 

3.6 Γωνία μουσικής με όργανα 

Θα περιλαμβάνει εταζέρα μουσικής γωνίας με 20 μουσικά όργανα. Θα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ, 

λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Θα αναγράφεται στο πάνω μέρος "ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ'. Όλα 

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

χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
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Το σετ των μουσικών οργάνων θα περιλαμβάνει: 1 μεταλλόφωνο, 1 κιθάρα, 1 τύμπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 

ταμπουρίνο, 1 ζεύγος μαράκες ξύλινες, 1 φλογέρα, 1 ξύστρα ξύλινη, 1 μουσικό 

κρόταλο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρμόνικα, 2 καστανιέτες με λαβή, 1 ζεύγος κουδουνάκια αστραγάλου, 1 ζεύγος 

κύβδαλα δαχτύλων, 1 κύβδαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα, 1 λαβή με κουδουνάκια. 

Διαστάσεις: 80x15x80 εκ. 

 

3.7 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων 

Θα είναι κατασκευασμένο από πλακάζ, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, σταθερό χωρίς 

ροδάκια. Θα είναι διπλής όψης και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 4 νήπια. Το μοντάρισμα τους θα 

γίνεται με οδοντωτά μπακλαβωτά μόρσα για απεριόριστη αντοχή. Το καβαλέτο θα φέρει και στις δύο 

όψεις πίνακα κιμωλίας πάνω στον οποίο θα πιάνεται με μανταλάκια το χαρτί ζωγραφικής. Επίσης θα φέρει 

στην κάθε πλευρά του 6 χρωματιστά κυπελάκια για τα χρώματα, σφηνωμένα στο ξύλο. Όλα τα άκρα θα 

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

είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 60Χ135 εκ. ύψος. 

 

3.8 Παιχνιδοθήκη 12 κουτιά 

Θα είναι κατασκευασμένη από πλακάζ, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό 

και φιλικό προς το περιβάλλον. Θα περιλαμβάνει 12 πλαστικά παιχνιδόκουτα κατάλληλα για την 

αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα παιχνιδόκουτα θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής 

ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Το έπιπλο θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 

μετακίνηση του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

παιδιά. 

Διαστάσεις: 105X50X80 εκ. ύψος. 

 

3.9 Πίνακας ανάρτησης 

Σετ πίνακα ανάρτησης εργασιών που θα αποτελείται από: 1 τεμ παραλληλόγραμμο, 2 τεμ. τριγωνικά. Το 

πλαίσιο τους είναι κατασκευασμένο από πλακάζ. Οι πλευρές τους θα είναι χρωματιστές. Το ταμπλό τους 

θα είναι από ινσουλάιτ (πίνακας ανάρτησης εργασιών). Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: παραλληλόγραμμο 80Χ160 εκ. και τρίγωνο 80X70 εκ. ύψος. 

 

 ΟΜΑΔΑ Α.4 - ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

4.1 Σετ σεντονάκια νηπίων 

Το  κάθε  σετ  θα  περιλαμβάνει  πανωσέντονο,  κατωσέντονο  με  λάστιχο,  μαξιλαροθήκη βαμβακερό με 

παιδικές παραστάσεις διαστάσεων στρώματος. 
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4.2 Κουβέρτα πικέ 

Κουβέρτα πικέ βαμβακερή σε διάφορα χρώματα, διαστάσεων κρεβατιού. 

 

4.3 Πάπλωμα 

Παπλώματα βαμβακερά σε διάφορα χρώματα, διαστάσεων κρεβατιού. 

 

4.4 Μαξιλάρι 

Μαξιλάρι  αντιαλλεργικό,  αντιμικροβιακό  με  γέμιση  από  αποστειρωμένο  βαμβάκι  και  με εξωτερική 

επικάλυψη υφάσματος 100% βαμβακερού, 35Χ45. 

 

 

 ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 

5.1 Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX 

Τρέϊλερ σερβιρίσματος INOX 18/10 βαρέως τύπου με 3 ράφια διαστάσεων 100Χ50Χ86. 

Ψαλίδι INOX. 

 

5.2 Γραμματοκιβώτιο τοίχου Γραμματοκιβώτιο τοίχου. 

 

5.3 Φαρμακείο τοίχου 

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

χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι θα έχει σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 40X25X60 εκ. 

 

 ΟΜΑΔΑ Α.6 - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

6.1  Καναπές 2 θέσεων 

Καναπές 2 θέσεων διαστάσεων 1,80Χ0,80εκ. 

Ο σκελετός αποτελείται από δύο πλευρικά "Π" που τα κατακόρυφα στοιχεία (πόδια-μπράτσα) είναι 

κατασκευασμένα από σωλήνα Φ=50 mm, πάχους 2 mm. To οριζόντιο στοιχείο είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμα, ηλεκτροσυγκολλημένο στα πόδια με εσωτερικές κολλήσεις. Στο κάτω μέρος 

τοποθετούνται τάπες για σταθερότητα και προοτασία του δαπέδου. Τα μπράτσα είναι ανατομικής μορφής 

και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας. Ο σκελετός της έδρας- στηρίγματος πλάτης είναι 

μεταλλικός και κατασκευάζεται από σωλήνες Φ=25 mm, πάχους 2 mm. Πάνω στο σκελετό να εκχύνεται 

καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 12- 15 cm, που ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού. Η έδρα-

στήριγμα πλάτης επενδύεται με ύφασμα ή δερμάτινη. 
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 6.2  Τραπεζάκι 

Κατασκευασμένο από πλακάζ. Είναι βαμμένο με ζωηρά χρώματα. Περιλαμβάνει δύο ράφια και κάτω ένα 

ντουλάπι. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που 

χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 50X40X190 εκ. με ντουλάπι 

κάτω. 

Ο σκελετός και τα ράφια σε φυσικό χρώμα ξύλου με πλάτη και ντουλάπι σε χρώμα. 

 

6.3  Καλόγερος 

Καλόγερος διαστάσεων Ύψος 1.700 χιλ. και διάμετρος βάσης 400 χιλ. 

Η βάση στήριξης είναι από πολυαμίδιο, κατάλληλα διαμορφωμένη σε κώνο, με υποδοχή (λούκι), για τη 

συγκράτηση του νερού από τις ομπρέλες που τοποθετούνται στην ομπρελοθήκη. Εσωτερικά έχει επαρκές 

βάρος για να διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης κατασκευής. 

To κυρίως σώμα είναι από μεταλλική σωλήνα κυκλικής διατομής, ύψους 1.670 χιλ. βαμμένη με βαφή 

φούρνου. 

Τα μεταλλικά μέρη πριν τη βαφή δεν έχουν σκόνες ή ρινίσματα και έχουν υποστεί επεξεργασία 

απολυμάνσεως, αποσκωριάσεως και φωσφατώσεως. 

 

6.4  Γραφείο  

Το γραφείο είναι ξύλινο και όλα τα τμήματα του (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά κλπ.) είναι κατασκευασμένα 

από μοριοσανίδα 25ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 

 

6.5  Συρταριέρα τροχήλατη 

Είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 18ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Φέρει 3 συρτάρια. 

 

6.6      Έπιπλο εκτυπωτή 

Είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 

του ξύλου, με δυο συρτάρια για αποθήκευση υλικών και ράφι για την τοποθέτηση των χαρτιών. 

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 

70Χ40Χ55εκ. 

 

6.7      Βιβλιοθήκη 

Είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 18ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Το καπάκι είναι 

κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 25ΜΜ με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 

Διαστάσεις: 0,90Χ0,44Χ2,00μ. 

 

6.8     Ερμάριο με πόρτες 

Είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 18ΜΜ, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Το καπάκι είναι 

κατασκευασμένο από μοριοσανίδα 25ΜΜ με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 
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Διαστάσεις: 0,90Χ0,44Χ0,70μ. 

 

6.9    Καρέκλες γραφείου 

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με μεταλλικό σκελετό , τέσσερα πόδια , με μπράτσα, με επένδυση έδρας 

πλάτης σε ύφασμα. 

 

6.10 Καρέκλες συνεδριάσεων 

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με μεταλλικό σκελετό , τέσσερα πόδια , με επένδυση έδρας πλάτης σε 

ύφασμα. 

 

6.11 Καρέκλες κουζίνας 

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων με μεταλλικό σκελετό επιχριωμένο, τέσσερα πόδια και κέλυφος ενιαίο από 

πολυπροπυλένιο χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

 

6.12 Τραπέζι κουζίνας 1,20Χ60  

Τραπέζι κουζίνας διαστάσεων 1,20Χ60μ. 

 

Κατηγορία 2 
 
 ΟΜΑΔΑ Β.1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα 

CΕ ΜΑRΚ. 

 Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών 

(χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που 

υπόκεινται σε φυσική φθορά. 

 Επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για τον κατωτέρω εξοπλισμό. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την 

ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη ή 

φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του. 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε 

λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές 

οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα.  

 

 1.1 Φούρνος ηλεκτρικός χωρίς εστίες  

Φούρνος ηλεκτρικός χωρίς εστίες. Συνδυάζεται με αυτόνομες εστίες. Με τουλάχιστον 10 τρόπους 

λειτουργίας και 5 επίπεδα ψησίματος όπως θερμού αέρα,πάνω και κάτω αντίσταση, αυτόματο ψήσιμο, 
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γκριλ, γκριλ με αέρα, εντατικό ψήσιμο, ρόδισμα, απόψυξη, αποξήρανση, ζέσταμα, θέρμανση σκευών 

κ.λπ.. Ενεργειακής κλάσης Α. 

Θα διαθέτει φωτισμό αλογόνου στην οροφή, σύστημα αυτόματης πρότασης θερμοκρασίας, αλλαγή 

προτεινόμενης θερμοκρασίας, ένδειξη θερμοκρασίας, ηχητική ειδοποίηση και αυτόματη απενεργοποίηση 

λειτουργίας με το άνοιγμα της πόρτας. 

Διαστάσεις εντοιχισμού : Υ x Π x Β: 59,3 – 59,5 x 56,0-56,8 x 55,0 cm 

Ωφέλιμη χωρητικότητα : 76 lt. 

Σύνδεση : Συνολική ισχύς σύνδεσης:3,5 kW 

Χρώμα : Ανοξείδωτο  

Θα διαθέτει ψηφιακό ρολόι, χρονόμετρο και λειτουργίες με προγραμματισμό χρόνου. Με αυτόματη 

διακοπή λειτουργίας. Η συσκευή θα  συνοδεύεται από σχάρα, ταψί γενικής χρήσης και ταψί ψησίματος, 

πλαϊνές ράγες στήριξης και τηλεσκοπικές ράγες. Με σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης συσκευής. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα του υπό 

προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί 

στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Ενδεικτικός τύπος: MIELE Φούρνος Η 6460 B Reference II Class    

 

1.2 Κεραμικές εστίες  

Κεραμικές εστίες με επίπεδο, περιμετρικό πλαίσιο, σε χρώμα γκρι βασάλτη. 4 ζώνες HighLight με 

αυτοματισμό γρήγορου βρασμού, (180/100 mm Ø 1800/600 Watt, 145 mm Ø 1200 Watt, 210/120 mm Ø 

2200/750, 145 mm Ø 1200 Watt). Χειρισμός με αριθμημένα πλήκτρα για όλες τις ζώνες, βαθμίδες ισχύος 

1-9. Με δυνατότητα υπενθύμισης με χρονόμετρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, για τη 

ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και με σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Διαστάσεις εντοιχισμού Π 

x Β: 560 mm x 490 mm. Διαστάσεις συσκευής Π x B: 574 mm x 504 mm. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα του υπό 

προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί 

στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Ενδεικτικός τύπος: Μiele KM 6202 EXTRA SPEED 

 

1.3 Απορροφητήρας  με μηχανισμό απορρόφησης 

Απορροφητήρας τύπου τζάκι με μηχανισμό απορρόφησης, πλάτους  55cm και χρώματος inox. Για 

λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα.  Με 2 μοτέρ και 3 βαθμίδες λειτουργίας. Μέγιστη 

Απορροφητικότητα 600 m3/h. Θα διαθέτει μεταλλικά φίλτρα.  

Βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 400m³/h.  

Απορροφητικότητα ανακύκλωσης αέρα: 430 m³/h.  
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Με 3 βαθμίδες απορρόφησης  και 1 εντατικής λειτουργίας. Χειρισμός με συρόμενα πλήκτρα. Λειτουργία με 

2 μοτέρ υψηλής ισχύος. Συνολική ισχύς: 240 W. Διάμετρος σωλήνα: 120 mm , 150 mm.  Καλώδιο 

σύνδεσης με βύσμα 1,3 m. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα του υπό 

προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί 

στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Ενδεικτικός τύπος: SIEMENS LB55564 

 
 

1.4 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων και ποτηριών 

Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 4,8kW/220V, από ανοξείδωτη λαμαρίνα INOX 18/10. 

Διαστάσεις συσκευής 57x65x129 εκ. Άνοιγμα πόρτας 39 εκ. 

Με θερμόμετρο μπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού.  

Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίματος 1,2,3 λεπτά.  

Κατανάλωση Νερού/Κύκλου 2-2.5 lt. Κατάλληλο και για πλύση δίσκων.  

Στη συσκευασία θα περιλαμβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 κουταλοθήκη. 

Το υπό προμήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α. Καλύτερης 

ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα. 

του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για 

αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να 

συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Ενδεικτικός τύπος: ALFA OLYMPUS MP 1100. 

 

1.5 Ψυγειοκαταψύκτης 

Ψυγειοκαταψύκτης INOX 18/10, συνολικής χωρητικότητας 410lt, (καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 

300lt, καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 110lt).  

Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 201x70x65 cm.  

Με δύο (2) ανοιγόμενες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και στρογγυλεμένες. Η Ετήσια κατανάλωση 

ενέργειας να μην ξεπερνάει τις 175kWh. Με τεχνολογία Low Frost για λιγότερη δημιουργία πάγου και 

σπανιότερη απόψυξη. Με ηλεκτρονικό panel ελέγχου.  

Με αυτόματη απόψυξη συντήρησης και 2 κυκλώματα ψύξης. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα του υπό 

προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συμπεριληφθεί 

στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Ενδεικτικός τύπος: Ελεύθερος Ψυγειοκαταψύκτης Inox Antifinger , Siemens KG49EBI40 
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1.6 Πλυντήριο ρούχων 6,5 κιλών 

Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 6,5 κιλών, όγκου κάδου 59 lt, ισχύος 2.850 W/220 V.  

Με προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με οθόνη LCD και 1.400 στροφές ανά λεπτό. Με 

ανοξείδωτο δοχείο αποχέτευσης και ενισχυμένο αμορτισέρ για αθόρυβη λειτουργία. Με μπροστινά και 

πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα, με καπάκι με ανοξείδωτη εσωτερική επένδυση. Άνοιγμα 

φόρτωσης διαμέτρου 30 εκ. Διαστάσεις συσκευής (Υ/Π/Β) 850/595/725 mm. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα 

του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για 

αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να 

συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε διάταξη 

«κολώνας». 

Ενδεικτικός τύπος: MIELE PW 5065 EL LP ED. 

 

1.7 Στεγνωτήριο ρούχων 6,5 κιλών 

Στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 6,5 κιλών, όγκου κάδου  130  lt, ισχύος 3.240 W/220 V.  

Με προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με οθόνη LCD και διακόπτη επιλογής. 

 Με 2 σταθερά προγράμματα με διαφορετικά επίπεδα στεγνώματος, με δυνατότητα επιλογής χρόνου και 

13 ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένες απαιτήσεις ιματισμού.  

Με ανοξείδωτο κάδο και διπλό σύστημα φίλτρου στην πόρτα.  

Με μπροστινά και πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα, με πίσω τοίχωμα γαλβανισμένο και με 

καπάκι με ανοξείδωτη εσωτερική επένδυση. Άνοιγμα φόρτωσης  διαμέτρου 41 εκ.  

Διαστάσεις συσκευής (Υ/Π/Β) 850/595/700 mm. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την ενεργειακή ετικέτα 

του υπό προμήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά για 

αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυμητό να υπολογισθεί το Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να 

συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. 

Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε διάταξη «κολώνας». 

Ενδεικτικός τύπος: MIELE PT 5136 D ED. 

 

1.8 Φωτοτυπικό μηχάνημα 

Ψηφιακό ασπρόμαυρο φωτοαντιγραφικό με τεχνολογία εκτύπωσης σάρωσης με δέσμη laser και 

ηλεκτροφωτοαντιγραφική εκτύπωση. Με ταχύτητα εκτύπωσης περίπου 20 σελίδες Α4/λεπτό  και 7 σελίδες 

Α3/λεπτό, ανάλυση 600 dpi με 256 τόνους του γκρι και πολλαπλά αντίγραφα (έως 999). Με χρόνο 

προθέρμανσης μικρότερο από 12 sec , ταχύτητα πρώτου αντιγράφου μικρότερη από 7 sec, μέγιστο 

μέγεθος πρωτοτύπου Α3 και μέγεθος αντιγράφου Α5-Α3 τολάχιστον. Με zoom από 25-400 % και μνήμη 

128 MB. Με τροφοδοσία χαρτιού 1 κασέτας συνολικής χωρητικότητας 1.000 φύλλων. Ρεύμα τροφοδοσίας 



21  

220-240V / 56-60 Hz με σύστημα εξοικονόμησης ενέτγειας, όταν δεν λειτουργεί. Με λειτουργία σάρωσης 

μέγιστης ανάλυσης 600 dpi και δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή μέσω θύρας usb. C 

Η κατασκευή και η λειτουργία του να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά το θόρυβο, 

την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό την εκπομπή επικινδύνων, ακτινοβολιών, τα υλικά 

κατασκευής τυμπάνου κ.λπ. 

Συσκευές με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και με αντίστοιχη σήμανση (energy star), θα ληφθούν 

υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Ενδεικτικός τύπος: DEVELOP INEO 215 

 

1.9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή, σύγχρονης τεχνολογίας, με 

ανακοίνωση τους τελευταίους 12μήνες. Τα τμήμα που συνθέτουν το σύστημα του μικροϋπολογιστή 

(κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard, μνήμες) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια 

εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα. 

Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι  και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο 

κατασκευής του συστήματος μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό.  

Επεξεργαστής :INTEL CORE i5 3.2GHz 

Σκληρός δίσκος: > 500GB SATA3 7200RPM  

Μνήμη RAM: 4GB DDR3 

Λογισμικό:WINDOWS 8.1 GR 64b 

Τροφοδοτικό:600W 

Πληκτρολόγιο: Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες 

Mouse: USB συμβατό optical wheel mouse 

USB θύρες: 2 στο μπροστινό μέρους του υπολογιστή και 4 στο πίσω μέρος  

Κάρτα ήχου: ΟΝ BOARD 

Drivers: Να έχουν εγκατασταθεί όλοι οι drivers για τις συσκευές του συστήματος και να παραδοθούν 

αντίγραφα τους 

Οθόνη υπολογιστή: Οθόνη LCD 17’’ ανάλυσης τουλάχιστον 768Χ1024 και άνω 

Εγγύηση: >=2 έτη 

     

           ΟΜΑΔΑ Β.2– ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 
 Οι προσφερόμενες συσκευές θα είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναρμονισμένες στην Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και θα φέρουν το σήμα 

CΕ ΜΑRΚ. 

 Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών 

(χωρίς περιορισμό ωρών εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα μέρη των συσκευών, πλην εκείνων που 

υπόκεινται σε φυσική φθορά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, μέσα σε 30 
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(τριάντα) ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που 

έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του. 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιμή της συσκευής σε 

λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου με αναλυτικές 

οδηγίες χειρισμού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική γλώσσα. 

  

 

 

2.1 Μούλτι ηλεκτρικό - ραβδομπλέντερ 

Μούλτι ηλεκτρικό – ραβδομπλέντερ, ισχύος 400W, με δύο (2) ταχύτητες, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο 

ατσάλι, χωρητικότητας δοχείου 750 ml, με 5 διαφορετικά εξαρτήματα: μπλέντερ κοπής, αναδευτήρες, 

αβγοδάρτης, εξαρτήματα για ζύμες, δίσκοι για κοπή / τρίψιμο. Με εύκολη στήριξη εξαρτημάτων στον 

τοίχο και αποσπώμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό. 

Ενδεικτικός τύπος: Singer SPM-400. 

 

 

2.2 Βραστήρας 1.8 lt inox 

Βραστήρας ηλεκτρικός ισχύος 2200W, χωρητικότητας 1,8lt. Ανοξείδωτος με καλυμμένη αντίσταση, με 

αυτόματη παύση λειτουργίας, με αποσπώμενο φίλτρο νερού, με αρθρωτό καπάκι ασφαλείας και λυχνία 

λειτουργίας. Με αποσπώμενη βάση, περιστρεφόμενη 360°. 

Ενδεικτικός τύπος: IZZY 1206S NEW LINE 

 

 

2.3 Τηλέφωνο ασύρματο 

Ασύρματο τηλέφωνο με έγχρωμη οθόνη 1.45" (128x128 pixels) με ένδειξη ημερομηνίας, ώρας και 

διάρκεια κλήσης. Με τηλεφωνικό κατάλογο 200 επαφών, ανοιχτή ακρόαση, επανάκληση τελευταίου 

αριθμού και 10 μνήμες επανάκλησης. Με αναγνώριση κλήσεων. Με δυνατότητα σύνδεσης έως και 6 

ακουστικά στην ίδια βάση, αλλά και το ακουστικό να μπορεί να συνδεθεί με έως και 4 βάσεις. Με 

λειτουργία ECO mode για εξοικονόμηση ενέργειας και μηδενική ακτινοβολία στο ακουστικό. 

Ενδεικτικός τύπος: Panasonic KX-TG8051 

 

 

2.4 Radio CD player 

Φορητό Radio Cd για αναπαραγωγή CD MP3, αναπαραγωγή USB, με ψηφιακό δέκτη FM/AM, με αυτόματη 

ανίχνευση σταθμών και 20 μνήμες σταθμών. Με τροφοδοτικό AC και μπαταρία και θύρα USB. 

Στερεοφωνικό RMS 1W + 1W, είσοδος ήχου. 

Ενδεικτικός τύπος: SONY ZSPS30CPW 
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2.5  Ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών 

Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα στερεών - υγρών με ανοξείδωτο κάδο και καρότσι μεταφοράς, ισχύος 

2800 watt/220V. Με 2 μοτέρ και χωρητικότητα κάδου 62 lt. Ανύψωση νερού 2230 mm. Ροή αέρα: 510 

m3/h. Στάθμη θορύβου db77. Περιλαμβάνονται 4 βασικά εξαρτήματα. 

Ενδεικτικός τύπος: SOTECO AMSTERDAM 429M 

 

 

2.6  Σκουπάκι ηλεκτρικό, επαναφορτιζόμενο 

Ηλεκτρικό σκουπάκι με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ισχύος 14 Watts, τάση λειτουργίας 7,2V. Με ισχύ 

αναρρόφησης 290 χιλ./νερού, παροχή αέρα 1000 l/λεπτό, χωρητικότητα κάδου 610 ml και χρόνο 

λειτουργίας 10 min. Με φωτεινή ένδειξη φόρτισης, αφαιρούμενο, πλενόμενο κάδο που φιλτράρεται για μια 

υγιεινή και καθαριότητα, με διακόπτη για άνοιγμα κάδου για εύκολο και γρήγορο άδειασμα κάδου. Με 

ειδικό σχεδιασμό ρύγχους για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Με φορτιστή βάσης 360°. 

Ενδεικτικός τύπος: Black and Decker DV7210ECN 

 

 

2.7 Μίξερ με κάδο 7 lt 

Επαγγελματικό μίξερ με κάδο χωρητικότητας 7 lt, από αλουμίνιο με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι (inox), 

με ρυθμιστή στροφών, ισχύος 800W/220V. 

 Ενδεικτικός τύπος: HALDEX. 

 

2.8 Σίδερο ηλεκτρικό 

Ηλεκτρικό σίδερο ατμού, ισχύος 2400 Watt ευρωπαϊκής κατασκευής, με πλάκα αντιχαρακτική. Με επιλογή 

ποσότητας ατμού από 0-50g/min, με οριζόντιο και κάθετο ψεκασμό ακριβείας 120g/min και 3 ενεργές 

περιοχές (συμπ. ατμός προετοιμασίας). Χωρητικότητα δοχείου νερού 400ml. Με σύστημα αφαλάτωσης και 

σύστημα κατά του σταξίματος. Με προστασία υπερθέρμανσης. 

Ενδεικτικός τύπος: Braun TexStyle 7 – 720 

 

 

2.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά) 

Ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας για βάρος έως και 8 κιλά, με ψηφιακή ένδειξη ακρίβειας 2 γραμμαρίων και 

λειτουργία απόβαρου (επαναλειτουργία από μηδενική βάση). Με πλήκτρα αφής και λειτουργία αυτόματου 

σβησίματος. 

Ενδεικτικός τύπος: Kenwood DS400 
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2.10 Συσκευή FAX  

Συσκευή FAX  με οθόνη LCD με ταχύτητα μεταβίβασης FAX ως και 36,6 kbps,  με λειτουργία 

φωτοαντιγραφής laser στα 600 dpi, με ταχύτητα 4 δευτ./ σελίδα, με δυνατότητα μεγέθυνσης (ως 200% 

σε βήματα των 5%), σμίκρυνσης (ως 50% σε βήματα των 5%), ταξινόμησης και πολλαπλής αντιγραφής 

(μέχρι 99 αντίγραφα από το ίδιο πρότυπο). Με λειτουργία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Με μνήμη 

εγγράφων ως και 150 σελίδες στην ενσωματωμένη μνήμη του. Με δυνατότητα αποστολής πολυσέλιδων 

εγγράφων σε πολλούς, διαφορετικούς παραλήπτες. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 

περισσότερων από 40 σελίδες εγγράφων. 

Ενδεικτικός τύπος: Panasonic Laser fax KX-FL421 GR-W 

 

 

                                                                                              ΩΡΩΠΟΣ ...../...../2017 

    ΩΡΩΠΟΣ 19/05/2017                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.796,44€ περιλ. ΦΠΑ 24% 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 19015 
Πληροφορίες: Τσαγκαράκης Μιχαήλ 
Τηλέφωνα: 22953 20311 
Fax:           22953 20328 
E-mail:ty@3034.syzefxis.gov.gr 

 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κατηγορία 1 

 

Α.1 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 Κρεβάτι βρεφών με στρώμα Τεμ. 10 215,00 2.150,00 

1.2 Πάρκο βρεφών Τεμ. 5 235,00        1.175,00 

1.3 Καρεκλάκι φαγητού βρεφικό 

αφρώδες ψηλό 

Τεμ. 5 125,00 625,00 

1.4 Ρηλάξ νηπίων Τεμ. 5 70,00 350,00 

1.5  Σύστημα ενδοεπικοινωνίας Τεμ. 1 100,00 100,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.1 

 
4.400,00 
 

Α.2 ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.1 Κρεβάτι νηπίων με στρώμα Τεμ. 20 180,00 3.600,00 

2.2   Καρεκλάκι  Τεμ. 70 45,00 3.150,00 

2.3 Τραπεζάκι νηπίων (Κυκλικό - 

Ορθογώνιο) 

Τεμ. 10 115,00 1.150,00 

2.4 Ραφιέρα Τεμ. 9 385,00 3.465,00 

2.5 Κρεμάστρες τοίχου Τεμ. 8 125,00       1.000,00 

2.6 Κυψέλη 24 θέσεων Τεμ. 3 420,00       1.260,00 

2.7 Συρταριέρα 30 θέσεων με ράφια Τεμ. 3 880,00 2.640,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.2 

 
16.265,00 

Α.3 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.1 Βαγονέτο ζωγραφικής Τεμ. 1 188,00 188,00 
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3.2 Κουκλοθέατρο Τεμ. 1 570,00    570,00 

3.3 Ξύλινο Σούπερ Μάρκετ Τεμ. 1 260,00 260,00 

3.4 Παιδική ξύλινη γωνία κουζίνας Τεμ. 1 235,00 235,00 

3.5 Τρόλεϊ δραματοποίησης Τεμ. 1 389,00 389,00 

3.6 Γωνία μουσικής με όργανα Τεμ. 1 189,00 189,00 

3.7 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων Τεμ. 2 140,00 280,00 

3.8 Παιχνιδοθήκη 12 κουτιά Τεμ. 3 315,00 945,00 

3.9 Πίνακας ανάρτησης Τεμ. 6 195,00 1.170,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.3 
 

 

4.226,00 

Α.4 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 Σετ σεντονάκια νηπίων Τεμ. 35 25,50   892,50 

4.2 Κουβέρτα πικέ Τεμ. 35 25,00         875,00 

4.3 Πάπλωμα Τεμ. 35 30,00       1.050,00 

4.4 Μαξιλάρι Τεμ. 35 22,50 787,50 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.4 

 
3.605,00 

Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

5.1 Τρέιλερ σερβιρίσματος INOX Τεμ. 1 125,00 125,00 

5.2 Γραμματοκιβώτιο τοίχου Τεμ. 1 60,00 60,00 

5.3 Φαρμακείο τοίχου Τεμ. 3 55,00 165,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.5 

 
350,00 

A.6 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

6.1 Καναπές 2 θέσεων Τεμ. 2           500,00       1.000,00 

6.2 Τραπεζάκι Τεμ. 2 150,00 300,00 

6.3 Καλόγερος Τεμ. 2 80,00 160,00 

6.4 Γραφείο  Τεμ. 2 300,00 600,00 

6.5 Συρταριέρα τροχήλατη Τεμ. 2 150,00 300,00 

6.6  Έπιπλο εκτυπωτή Τεμ. 1 190,00 190,00 

6.7 Βιβλιοθήκη Τεμ. 2 250,00 500,00 

6.8 Ερμάριο με πόρτες Τεμ. 2 150,00 300,00 

6.9 Καρέκλα γραφείου Τεμ. 2 220,00 440,00 

6.10 Καρέκλες συνεδριάσεων Τεμ. 10 130,00       1.300,00 

6.11 Καρέκλα κουζίνας  Τεμ. 4 40,00 160,00 

6.12 Τραπέζι κουζίνας 1,20Χ60 Τεμ. 1 165,00 165,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.6 

 
5.415,00 
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Κατηγορία 2 
 

Β.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 Φούρνος ηλεκτρικός χωρίς εστίες Τεμ. 2 1.600,00 3.200,00 

1.2 Κεραμικές εστίες Τεμ. 2 980,00 1.960,00 

1.3 Απορροφητήρας με μηχανισμό 

απορρόφησης  

Τεμ. 2 300,00 600.00 

1.4 Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 
και ποτηριών  

Τεμ. 1 2.700,00 2.700,00 

1.5 Ψυγειοκαταψύκτης Τεμ. 2 900,00 1.800,00 

1.6 Πλυντήριο ρούχων 6,5 κιλών Τεμ. 1 2.800,00 2.800,00 

1.7 Στεγνωτήριο ρούχων 6,5 κιλών Τεμ. 1 2.300,00 2.300,00 

1.8 
 

Φωτοτυπικό μηχάνημα Τεμ. 1       1.700,00        1.700,00 

1.9 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τεμ.  2      1.100,00        1.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β.1 18.160,00 

 
 

Β.2 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2.1 Μούλτι ηλεκτρικό 
- ραβδομπλέντερ 

Τεμ. 2   50,00 100,00 

2.2 Βραστήρας 1.8 lt inox Τεμ. 2   50,00 100,00 

 2.3 Τηλέφωνο ασύρματο Τεμ. 2   50,00   100,00 

 2.4 Radio CD player Τεμ. 3 100,00   300,00 

 2.5 Ηλεκτρική σκούπα στερεών 

- υγρών 

Τεμ. 1   500,00   500,00 

2.6 Σκουπάκι ηλεκτρικό Τεμ. 2   80,00   160,00 

2.7  Μίξερ με κάδο 7 lt Τεμ. 1 700,00   700,00 

2.8 Σίδερο ηλεκτρικό Τεμ. 2 100,00 200,00 

2.9 Ζυγαριά ηλεκτρονική 

κουζίνας (έως 8 κιλά) 

Τεμ. 2 50,00 100,00 
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2.10 Συσκευή FAX Τεμ. 1 400,00 800,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β.2 

 
3.060,00 

 

                                           ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

                           Κατηγορία 1 

Α.1 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ      4.400,00 

 Α.2 ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 16.265,00 
Α.3 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.226,00 
Α.4 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 3.605,00 
Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ    350,00 
Α.6 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ    5.415,00 

 

                                               Κατηγορία 2 

Β.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.160,00 
Β.2 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 3.060,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1     34.261,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2   21.220,00 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   55.481,00 

Φ.Π.Α. 24 % 13.315,44 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 68.796,44€ 

 
                                                                                                   ΩΡΩΠΟΣ ..../..../2017 

    ΩΡΩΠΟΣ 19/05/2017                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      
             
 
   ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                      ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.796,44€ περιλ. ΦΠΑ 24% 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 19015 
Πληροφορίες: Τσαγκαράκης Μιχαήλ 
Τηλέφωνα: 22953 20311 
Fax:          22953 20328 
E-mail:ty@3034.syzefxis.gov.gr 

            
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Κατηγορία 1 

 
ΟΜΑΔΑ Α.1 - ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 

 

Άρθρο 1.1 

Προμήθεια ενός (1) κρεβατιού βρεφών με στρώμα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 215,00 €. 

 

Άρθρο 1.2 

Προμήθεια ενός (1) πάρκο βρεφών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Ενδεικτική 

τιμή: 235,00 €. 

 

Άρθρο 1.3 

Προμήθεια ενός (1) καρεκλακιού φαγητού βρεφών αφρώδες ψηλό, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 

τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 125,00 €. 

 

Άρθρο 1.4 

Προμήθεια ενός (1) ρηλάξ νηπίων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 70,00 €. 

 

Άρθρο 1.5 

Προμήθεια ενός (1) συστήματος ενδοεπικοινωνίας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 100,00 €. 
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ΟΜΑΔΑ Α.2 - ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 

 

Άρθρο 2.1 

Προμήθεια ενός (1) κρεβατιού νηπίων με στρώμα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 180,00 €. 

 

Άρθρο 2.2 

Προμήθεια ενός (1) καρεκλακιού οξυάς, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Ενδεικτική 

τιμή: 45,00 €. 

 

Άρθρο 2.3 

Προμήθεια ενός (1) τραπεζακιού νηπίων (Κυκλικό - Ορθογώνιο), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 

τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 115,00 €. 

 

Άρθρο 2.4 

Προμήθεια μιας (1) ραφιέρας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 385,00 €. 

 

Άρθρο 2.5 

Προμήθεια μιας (1) κρεμάστρας τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 125,00 €. 

 

Άρθρο 2.6 

Προμήθεια μιας (1) κυψέλης 24 θέσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 420,00 €. 

 

Άρθρο 2.7 

Προμήθεια μιας (1) συρταριέρας 30 θέσεων με ράφια, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 880,00 €. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α.3 - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Άρθρο 3.1 

Προμήθεια  ενός  (1)  βαγονέτου  ζωγραφικής,  όπως  λεπτομερώς  αναφέρεται  στην  τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 188,00 €. 
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Άρθρο 3.2 

Προμήθεια ενός (1) κουκλοθέατρου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 570,00 €. 

 

Άρθρο 3.3 

Προμήθεια  ενός  (1)  ξύλινου  Σούπερ  Μάρκετ,  όπως  λεπτομερώς  αναφέρεται  στην  τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 260,00 €. 

 

Άρθρο 3.4 

Προμήθεια μιας (1) παιδικής ξύλινης γωνίας κουζίνας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 235,00 €. 

 

Άρθρο 3.5 

Προμήθεια  ενός  (1)  τρόλεϊ  δραματοποίησης,  όπως  λεπτομερώς  αναφέρεται  στην  τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 389,00 €. 

 

Άρθρο 3.6 

Προμήθεια μιας (1) γωνίας μουσικής με όργανα, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 189,00 €. 

 

Άρθρο 3.7 

Προμήθεια ενός (1) καβαλέτου ξύλινου 2 θέσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 140,00 €. 

 

Άρθρο 3.8 

Προμήθεια  μιας  (1)  παιχνιδοθήκης  12  κουτιά,  όπως  λεπτομερώς  αναφέρεται  στην  τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 315,00 €. 

 

Άρθρο 3.9 

Προμήθεια ενός (1) πίνακα ανάρτησης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 195,00 €. 
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ΟΜΑΔΑ Α.4 - ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

 

Άρθρο 4.1 

Προμήθεια  ενός  (1)  σετ  σεντονάκια  νηπίων,  όπως  λεπτομερώς  αναφέρεται  στην  τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 25,50 €. 

 

Άρθρο 4.2 

Προμήθεια μιας (1) κουβέρτας πικέ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 25,00 €. 

 

Άρθρο 4.3 

Προμήθεια ενός (1) παπλώματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 30,00 €. 

 

Άρθρο 4.4 

Προμήθεια ενός (1) μαξιλαριού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.  

Ενδεικτική τιμή: 22,50 €. 

 
 
ΟΜΑΔΑ Α.5 - ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 
 

Άρθρο 5.1 

Προμήθεια ενός (1) τρέιλερ σερβιρίσματος INOX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 125,00 €. 

 

Άρθρο 5.2 

Προμήθεια ενός (1) γραμματοκιβώτιου τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 60,00 €. 

 

Άρθρο 5.3 

Προμήθεια ενός (1) φαρμακείου τοίχου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 55,00 €. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α.6 - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
Άρθρο 6.1 

Προμήθεια ενός (1) καναπέ 2 θέσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 
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Ενδεικτική τιμή: 500,00 €. 

 

Άρθρο 6.2 

Προμήθεια ενός (1) τραπεζακιού, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 150,00 €. 

 

Άρθρο 6.3 

Προμήθεια ενός (1) καλόγερου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 80,00 €. 

 

Άρθρο 6.4 

Προμήθεια ενός (1) γραφείου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 300,00 €. 

 

Άρθρο 6.5 

Προμήθεια μιας (1) συρταριέρας τροχήλατης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 150,00 €. 

 

Άρθρο 6.6 

Προμήθεια ενός (1) επίπλου εκτυπωτή, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 190,00 €. 

 

Άρθρο 6.7 

Προμήθεια μιας (1) βιβλιοθήκης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 250,00 €. 

 

Άρθρο 6.8 

Προμήθεια ενός (1) ερμαρίου με πόρτες, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 150,00 €. 

 

Άρθρο 6.9 

Προμήθεια μιας (1) καρέκλας γραφείου όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 220,00 €. 

 

Άρθρο 6.10 

Προμήθεια μιας (1) καρέκλας συνεδριάσεων, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 130,00 €. 
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Άρθρο 6.11 

Προμήθεια μιας (1) καρέκλας κουζίνας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 40,00 €. 

 

Άρθρο 6.12 

Προμήθεια ενός (1) τραπεζιού κουζίνας 1,20Χ60, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 165,00 €. 

 

 

Κατηγορία 2 

ΟΜΑΔΑ Β.1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 1.1 

Προμήθεια ενός (1) φούρνου ηλεκτρικού χωρίς εστίες, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 1.600, 00€. 

 

Άρθρο 1.2 

Προμήθεια ενός (1) πλαισίου κεραμικών εστιών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 980,00 €. 

 

Άρθρο 1.3 

Προμήθεια ενός (1) απορροφητήρα με μηχανισμό απορρόφησης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 

τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 300,00 €. 

 

Άρθρο 1.4 

Προμήθεια ενός (1) επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 

τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 2.700,00 €. 

 

Άρθρο 1.5 

Προμήθεια ενός (1) ψυγειοκαταψύκτη, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 900,00 €. 

 

Άρθρο 1.6 

Προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου ρούχων 6,5 κιλών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 2.800,00 €. 

 

Άρθρο 1.7 

Προμήθεια ενός (1) στεγνωτήριου ρούχων 6,5 κιλών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 
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Ενδεικτική τιμή: 2.300,00 €. 

 

Άρθρο 1.8 

Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 1.700,00 €. 

 

Άρθρο 1.9 

Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 

περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 1.100,00 €. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β.2 - ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Άρθρο 2.1 

Προμήθεια ενός (1) μούλτι ηλεκτρικού - ραβδομπλέντερ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 

τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 50,00 €. 

 

Άρθρο 2.2 

Προμήθεια ενός (1) βραστήρα 1.8 lt inox, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 

Ενδεικτική τιμή: 50,00 €. 

 

Άρθρο 2.3 
Προμήθεια ενός (1) τηλέφωνου ασύρματου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική 
περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 50,00 €. 
 
Άρθρο 2.4 
Προμήθεια ενός (1) Radio CD player, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 100,00 €. 
 
Άρθρο 2.5 
Προμήθεια μιας (1) ηλεκτρικής σκούπας στερεών - υγρών, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 
τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 500,00 €. 
 
Άρθρο 2.6 
Προμήθεια ενός (1) σκουπακιού ηλεκτρικού, επαναφορτιζόμενου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται 
στην τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 80,00 €. 
 
Άρθρο 2.7 
Προμήθεια ενός (1) μίξερ με κάδο 7lt, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 700,00 €. 
 
Άρθρο 2.8 
Προμήθεια ενός (1) σίδερου ηλεκτρικό, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή:100,00 €. 
 
Άρθρο 2.9 
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Προμήθεια μίας (1) ζυγαριά ηλεκτρονική κουζίνας (έως 8 κιλά), όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην 
τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 50,00 €. 
 
Άρθρο 2.10 
Προμήθεια μίας (1) συσκευής FAX, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. 
Ενδεικτική τιμή: 400,00 €. 
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