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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Θεσσαλονίκη  11-01-2021 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ    Κ.Α. Εξόδων 7341.02.01 
Πληροφορίες:  Λ.Καραγιώργη    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  
Τηλέφωνο.: 2313-318338                                                  για την υλοποίηση της δράσης: 
FAX:   2313-316 166    «Εναρμόνιση Οικογενειακής και  
e-mail:   l.karagiorgi@thessaloniki.gr  Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ). 
                                                                                                      
       Προϋπολογισμού: 317.668,16 € 
        (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)                                                              
    
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
             Προμήθειας Επίπλων για τις ανάγκες Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών 

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) 
 

Α.  Σκοπιμότητα - Αιτιολόγηση Δαπάνης: 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του, διατηρεί 15 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
όπου φιλοξενούνται, κάθε χρόνο, περίπου 1000 παιδιά προσχολικής ηλικίας, που είναι βρέφη από 8 μηνών, 
προνήπια και νήπια. 
Για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών, απαιτείται εξοπλισμός σε έπιπλα, για τις ανάγκες των παιδιών 
κυρίως, αλλά και του προσωπικού. 
Η επίπλωση των Σταθμών, λόγω και της φύσεως της εργασίας, υφίσταται, με την πάροδο του χρόνου φθορά 
και είναι απαραίτητο να ανανεώνεται ώστε να εξασφαλίζεται το ανώτατο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας και 
ασφάλειας.    
Επειδή από τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών δεν έγινε κάποια σχετική ανανέωση, 
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη προμήθειας νέων επίπλων.  
Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας συνέταξε την Μελέτη που ακολουθεί, προϋπολογισμού 317.668,16 € 
(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ), εις βάρος του Κ.Α.Ε. 7341.02.01, με πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, στα 
πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
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Β.  Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Β1.  Γενικοί Όροι: 

Τα προς προμήθεια είδη προορίζονται, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, για χρήση από μικρά παιδιά. 

Είναι συνεπώς, προφανές ότι, ακόμη και όπου δεν αναφέρεται ρητά στις επί μέρους προδιαγραφές των 

ειδών, θα πρέπει τα προσφερόμενα είδη: 

 Να είναι υψηλής αντοχής.   

 Να είναι εργονομικά, αναπαυτικά και υψηλού βαθμού λειτουργικότητας. 

 Να μην έχουν οπές, εσοχές και ακμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παγίδευση μελών ή 

εκδορές. 

 Οι συνδέσεις να είναι καλαίσθητες και κατά το δυνατόν αφανείς χωρίς προεξέχοντα τμήματα, 

εμφανείς ηλώσεις ή εκδορές έστω και στοκαρισμένες. 

 Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφή 

τοξικότητας και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να εμφανίζουν αισθητική ομοιομορφία ώστε να μπορούν να 

συγκροτούν αρμονικό σύνολο στον χώρο που θα τοποθετηθούν.      

Β2.  Υποχρεωτικοί Όροι: 

Οι παρακάτω όροι είναι απαραβίαστοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω 

και με ένα από αυτούς συνεπάγεται τον αποκλεισμό των προσφορών. 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος, άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώματα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές όσον αφορά την προέλευση, την 

ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και την εμφάνιση.  

Θα είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ-European Norms), θα φέρει το 

σήμα CE, όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, και θα διαθέτει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE).  

 Επιπλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Ελληνική Νομοθεσία. Ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές 

/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/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» 

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, συναρμολόγησης 

και εγκατάστασης των ειδών. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση, του προσωπικού που θα του υποδειχθεί, για την χρήση 

του εξοπλισμού. 
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 Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή 

το ισοδύναμό τους». 

 Ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα είδη υπάρχουν και θα παρέχονται για τουλάχιστον μία πενταετία 

από την εγκατάστασή τους.  

 Οι χρωματισμοί όλων των επιφανειών, όπου δεν αναφέρονται, θα γίνουν με υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

 Τα έπιπλα, που θα τοποθετηθούν σε κάθε κτίριο και ιδιαίτερα στους ίδιους χώρους, θα πρέπει να 

είναι της ίδιας αισθητικής (χρωματικής, στιλ, κλπ). 

 Τα μεταλλικά στοιχεία των επίπλων θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και θα έχουν 

υποστεί αντιοξειδωτική επεξεργασία. 

 Κατά την εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 

προκληθούν φθορές. Σε περίπτωση που προκληθούν, ο ανάδοχος προμηθευτής προκειμένου να 

αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει. 

 Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Β3.  Διευκρινήσεις 

 Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένο, ευφήμως γνωστό οίκο 

κατασκευής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) και 

να πληρούν τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Δεκτές είναι και οι Βρετανικές προδιαγραφές. 

 Όπου ορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις έκθεσης δοκιμών, από εργαστήριο, ποιοτικού ελέγχου 

εννοείται ότι παρότι προτιμούνται οι έλεγχοι βάσει ΕΝ, δεκτή θα γίνεται και η πιστοποίηση βάσει 

έγκυρων Εθνικών Κανονισμών (ΕΛΟΤ, BS κ.τ.τ.).     

 Οι αναφερόμενες διαστάσεις εξοπλισμού είναι ενδεικτικές και γίνονται δεκτές αποκλίσεις έως ± 5 εκ.  

 Το φωτογραφικό υλικό είναι ενδεικτικό της γενικής μορφής των επίπλων και της αισθητικής πολλών 

από τα υφιστάμενα έπιπλα των παιδικών σταθμών. 

Δεν υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης στις διακοσμητικές λεπτομέρειες, εφόσον πληρούνται οι 

λειτουργικές απαιτήσεις.  

Τα θέματα των διακοσμητικών παραστάσεων των επίπλων είναι ενδεικτικά, ισχύει όμως η απαίτηση 

τα έπιπλα να έχουν, κατά ομάδες, κατά το δυνατόν ενιαία αισθητική.   
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Β4.  Ειδικές Προδιαγραφές ανά είδος : 

 

1. ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ (Ανατομικό, Χρωματιστό) 

Θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας.  

Θα έχει πλάτη και κάθισμα, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Ο σκελετός θα αποτελείται από ξύλα ορθογωνικής διατομής περίπου 5,5 x 3 εκ.  

Η σύνδεση των ποδιών του καθίσματος μεταξύ τους θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής 

διατομής περίπου 3,5 x 2,5 εκ. (οι τέσσερις στα πλαϊνά, ανά δύο και οι δύο πίσω και μπροστά), για 

μεγαλύτερη αντοχή.  

Η έδρα του καθίσματος θα είναι ανατομική και καλουπωτή από υψίσυχνο μηχάνημα.  

Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή και ανατομική και θα αποτελείται από μια πήχη διατομής περίπου 9 x 

1 εκ. με καμπυλωτά τελειώματα άνω και κάτω.. 

Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές, προκειμένου να είναι ακίνδυνα για 

τα νήπια.  

Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. 

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις: εξωτερικές: 30 x 33 x 60 εκ.,  

Διαστάσεις έδρας: 30 x 30 εκ., ύψος πλάτης καθίσματος: 32 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και ανθεκτικότητας), 
ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών & απαιτήσεις ασφαλείας), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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2. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (Διαμέτρου 100 εκ., φορμάϊκα) 

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

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Τα πόδια θα είναι, για μεγαλύτερη σταθερότητα, έξι, τετραγωνικής διατομής 5 x 5 εκ.  

Η ωφέλιμη επιφάνεια (καπάκι), κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 100 εκ., θα είναι κατασκευασμένη από 

συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας (πάνω και κάτω), σε χρώμα επιλογής της 

Υπηρεσίας.  

Ο σκελετός θα συνδέεται με το καπάκι με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη αντοχή. 

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

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 εκ. διάμετρος και 55 εκ. ύψος 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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3. ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ (120 x 60 εκ. με ύψος 55 εκ,. φορμάϊκα) 

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

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5 x 5 εκ.  

Το καπάκι, ορθογώνιου σχήματος, θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. πάχους 20 χιλ. με 

επένδυση φορμάικας πάνω και κάτω, σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας.  

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

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120 x 65 x 55 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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4. ΠΑΓΚΑΚΙ με ΠΛΑΤΗ (150 x 35 x 57 εκ. με ύψος καθίσματος 32 εκ., χρωματιστό κάθισμα) 

Ο σκελετός και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Το κάθισμα θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο σε 

χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Ο σκελετός θα είναι δεμένος περιμετρικά με τέσσερις τραβέρσες.  

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

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 150 x 35 x 57 εκ. ύψος πλάτης καθίσματος: 32εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

BS EN 1728:2012  (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό  αντοχής & ανθεκτικότητας),  
BS EN 1729-2:2012+A1-2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών & απαιτήσεις 
ασφαλείας),  
BS EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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5. ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ–ΠΑΓΚΑΚΙ με 4 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΑ (145x50x40 εκ. Ύψος καθίσματος: 40 εκ.) 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου.  

Στο κάτω μέρος θα έχει τέσσερις ξεχωριστές θέσεις, μέσα στις οποίες τοποθετούνται 4 πλαστικά κουτιά 

αποθήκευσης παιχνιδιών διαφόρων χρωμάτων και βαρέως τύπου, που συνοδεύουν το έπιπλο, με 

δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης.  

Το κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι αφρώδες, επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής ή δερματίνη 

σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 145 x 50 x 40 εκ. Ύψος καθίσματος: 40 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

ΕΝ 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές & φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δ.Θ. για την υλοποίηση της δράσης: Κ.Α. 7341.02.01 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»                         Σύνταξη Μελέτης Λ. Καραγιώργη (Α.Μ. 4024) 

Σελίδα 9 από 64 
 

 

6. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ (62 x 62 x 36 εκ. με φάλτσο στην μια γωνία). 

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στο 

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

Χρησιμοποιείται για τη γωνιακή σύνδεση δύο παγκακίων.  

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 62 x 62 x 36 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

7. ΠΑΓΚΑΚΙ – ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ 

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς.  

Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου εκτός από το μπροστινό μέρος που θα είναι βαμμένο 

σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Το καπάκι στο επάνω μέρος θα σηκώνεται και θα προσφέρει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.  

Θα φέρει μαξιλάρι από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένο με ύφασμα άριστης ποιότητας και 

αντοχής ή δερματίνη σε χρώμα ή σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120 x 45 x 35 εκ.  

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δ.Θ. για την υλοποίηση της δράσης: Κ.Α. 7341.02.01 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»                         Σύνταξη Μελέτης Λ. Καραγιώργη (Α.Μ. 4024) 

Σελίδα 10 από 64 
 

 

8. ΠΑΓΚΑΚΙ–ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ και ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (70 x 35 x 30) 

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο  M.D.F., πάχους 20 χιλ., με επένδυση οξιάς.  

Στο μπροστινό του μέρος θα είναι διακοσμημένο με παιδικές παραστάσεις (πχ. σκιουράκι, λουλούδι, 

μέλισσα, πουλάκι και πρασινάδα) χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. 

Το καπάκι στο επάνω μέρος θα σηκώνεται και θα προσφέρει αποθηκευτικό χώρο.  

Θα φέρει μαξιλάρι επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής ή δερματίνη σε χρώμα ή σχέδιο 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 70 x 35 x 30 (ύψος) εκ.  

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

9. ΠΑΓΚΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ και ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ 

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

χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Το παγκάκι στο κάτω μέρος του θα φέρει κυλιόμενο συρτάρι με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.  

Θα έχει μαξιλάρι στο κάθισμα και την πλάτη επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : παγκάκι: 120 x 50 x 70 εκ.  

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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10. ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ 

Άνετο καναπεδάκι με διαστάσεις προσαρμοσμένες στην χρήση από παιδιά  

Σταθερή και ανθεκτική κατασκευή σκελετού, αναπαυτικά γεμίσματα και ανθεκτικό ύφασμα επένδυσης θα 

εξασφαλίζουν μακροχρόνια χρήση. 

Έντονα χρώματα επένδυσης σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

Διαστάσεις: 120 x 60 x 55 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

11. ΠΑΓΚΑΚΙ – ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ  

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου.  

Θα έχει 10 θέσεις για τα παπουτσάκια των νηπίων.  

Στο επάνω μέρος έχει μαξιλάρι επενδυμένο με ύφασμα άριστης ποιότητας και αντοχής σε χρώμα ή σχέδιο 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 125 x 45 x 35 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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12. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ με ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου.  

Θα έχει 12 συρτάρια το μοντάρισμα των οποίων γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό 

μηχάνημα για μεγαλύτερη αντοχή.  

Κάθε συρτάρι θα έχει θέση για ετικέτα. Καθαρή διάσταση ετικέτας: 25,5 x 10 εκατοστά. 

Το έπιπλο έχει ρόδες ενισχυμένες, με φρένο, για εύκολη μετακίνησή. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 95 x 40 x 80 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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13. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 18 ΘΕΣΕΩΝ με ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς. 

Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια θα βαφούν σε διάφορα 

χρώματα της επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα έχει 18 ατομικά συρτάρια (σε 3 στήλες με διαφορετικά χρώματα) για την αποθήκευση των εργασιών των 

νηπίων. Κάθε συρτάρι θα είναι διακοσμημένο στην αριστερή του πλευρά με διπλό κυματιστό λουκάκι και 

στην δεξιά πλευρά θα υπάρχει θήκη ετικέτας (αρκουδάκι) με χώρο για αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τα λουκάκια και η ετικετοθήκη θα είναι χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Επιπλέον κάθε συρτάρι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (18 διαφορετικά) για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το 

συρτάρι του.  

Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και 

για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα συρτάρια είναι και αυτά κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το μοντάρισμά τους 

γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για μεγαλύτερη αντοχή.  

Στο κάτω μέρος φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη 

μετακίνησή της. 

Η πλάτη του επίπλου είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 x 40 x 85 (ύψος) εκ.  

Καθαρή εσωτερική διάσταση συρταριού: 29,5 x 35,5 x 9 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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14. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ με ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς. 

Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρταράκια σε χρώματα επιλογής 

της Υπηρεσίας.  

Θα έχει 24 ατομικά συρτάρια (σε 4 στήλες με διαφορετικά χρώματα που καταλαμβάνουν ένα από τα δύο 

τμήματα στα οποία χωρίζεται η όψη τους από την κυματοειδή αυλάκωση (λουκάκι), για την αποθήκευση των 

εργασιών των νηπίων.  

Κάθε συρτάρι θα είναι διακοσμημένο με διπλό κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα 

ακριβείας και θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (24 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).  

Τα συρτάρια αντί για πόμολο φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το μοντάρισμά τους θα γίνει με 

οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για μεγαλύτερη αντοχή.  

Στο κάτω μέρος της, η συρταριέρα θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών 

της και για την εύκολη μετακίνησή της.  

Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 125 x 40 x80 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 
Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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15. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ με ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς. 

Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια χρωματιστά σε ζωηρά 

χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα έχει 30 ατομικά συρτάρια (5 στήλες διαφορετικών χρωμάτων) για την αποθήκευση εργασιών των νηπίων.  

Κάθε συρτάρι θα είναι διακοσμημένο στην αριστερή πλευρά της χουφτίτσας με διπλό κυματιστό λουκάκι 

χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Τα συρτάρια αντί για πόμολο φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το μοντάρισμά τους θα γίνει με 

οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για μεγαλύτερη αντοχή.  

Κάθε συρτάρι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα (30 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).  

Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη μετακίνησή. 

Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 180 x 45 x 80 (ύψος) εκ. 

Καθαρή εσωτερική διάσταση συρταριού: 29,5 x 35,5 x 9 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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16. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με ΝΤΟΥΛΑΠΙ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα περιλαμβάνει 1 ντουλάπι στην μια πλευρά και πέντε συρτάρια στην άλλη πλευρά.  

Η πόρτα του ντουλαπιού και τα μέτωπα των συρταριών θα χωρίζονται με διπλό κυματιστό λουκάκι 

χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα που θα περνάει κατακόρυφα από το μέσον τους και θα τα χωρίζει σε 

δυο τμήματα, ένα στο χρώμα του ξύλου και το άλλο σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.   

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

Στο κάτω μέρος θα φέρει 4 πλαστικά βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη μετακίνησή.   

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 40 x 80 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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17.  ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ και 3 ΡΑΦΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. 

Ο σκελετός θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου ενώ τα συρτάρια και η ράχη των ραφιών 

βαμμένα σε ζωηρά χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα έχει 5 ατομικά συρτάρια διαφορετικών χρωμάτων, σε μία στήλη, για την αποθήκευση των εργασιών των 

νηπίων, ενώ στο άνω μέρος θα υπάρχουν 3 ράφια βιβλιοθήκης. 

Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. και το μοντάρισμά τους γίνεται με 

οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για μεγαλύτερη αντοχή.  

Τα συρτάρια αντί για πόμολο φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα νήπια και για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Στο κάτω μέρος, η συρταριέρα, θα φέρει 4 πλαστικά βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη 

μετακίνησή.  

Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 55 x 40 x 170 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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18. ΡΑΦΙΕΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.  

Τα πλαϊνά και τα ράφια είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου και η πλάτη βαμμένη σε χρώμα 

ζωηρό επιλογής της Υπηρεσίας.  

Αποτελείται από δύο πλαϊνά με καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος που θα προεξέχουν από το 

επάνω ράφι και τρία ράφια.  

Η πλάτη του επίπλου είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

Στο κάτω μέρος φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη μετακίνησή της. 

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 40 x 85 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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19. ΝΤΟΥΛΑΠΙ με ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΔΙΧΡΩΜΟ 

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.  

Τα πλαϊνά θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου και οι πόρτες χρωματιστές σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος και δύο 

πόρτες οι οποίες εσωτερικά περιλαμβάνουν τρία ράφια.  

Τα ντουλάπια αντί για πόμολο θα φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω 

στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

Οι πόρτες του επίπλου τόσο στο κάθετο μέρος της μεταξύ τους ένωσής, όσο και στο επάνω οριζόντιο μέρος 

που βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ψηλότερο ράφι, δεν θα έχουν ευθύγραμμο τελείωμα αλλά κυματιστό.  

Στο κάτω μέρος, το ντουλάπι, θα φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και 

για την εύκολη μετακίνησή της.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 40 x 85 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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20. ΡΑΦΙΕΡΑ με ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΣΤΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα πλαϊνά και τα ράφια θα είναι 

λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ χρωματιστά θα είναι το πορτάκι και η πλάτη, σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος, ντουλάπι 

στο κάτω μέρος και τρία ράφια στο πάνω μέρος.  

Το ντουλαπάκι αντί για πόμολο θα φέρει στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω 

στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Η πλάτη του επίπλου είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

Το πάνω μέρος της πόρτας του ντουλαπιού του επίπλου δεν θα είναι ευθύγραμμο, αλλά κυματιστό και θα 

βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ράφι.  

Στο κάτω μέρος, το έπιπλο θα έχει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη 

μετακίνησή του.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις: 50 x 40 x 190 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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21. ΡΑΦΙΕΡΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με ΔΥΟ ΔΙΠΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στα πλαϊνά και 

στα ράφια στο φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ τα ντουλάπια και η πλάτη θα είναι βαμμένα σε ζωηρά χρώματα 

επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος, ένα 

διπλό ντουλάπι στο κάτω μέρος, δύο ράφια και άλλο ένα διπλό ντουλάπι στο πάνω μέρος.  

Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο θα φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο 

πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

Οι πόρτες των ντουλαπιών τόσο στο κάθετο μέρος της μεταξύ τους ένωσής, όσο και στο επάνω οριζόντιο 

μέρος που βγαίνει λίγο ψηλότερα από την οροφή του ντουλαπιού, δεν θα έχουν ευθύγραμμο τελείωμα αλλά 

κυματιστό.  

Στο κάτω μέρος της, η ραφιέρα, θα έχει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη 

μετακίνησή της.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 40 x 190 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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22. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ με ΡΑΦΙΑ ΔΙΧΡΩΜΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένης στα πλαϊνά στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ οι πόρτες θα είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος και δύο 

πόρτες οι οποίες εσωτερικά περιλαμβάνουν 5 ράφια.  

Οι πόρτες αντί για πόμολο θα φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο 

ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Η πλάτη του επίπλου θα είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες.  

Οι πόρτες του επίπλου, τόσο στο κάθετο μέρος της μεταξύ τους ένωσής, όσο και στο επάνω οριζόντιο μέρος 

που βγαίνει λίγο ψηλότερα από την οροφή του ντουλαπιού, δεν θα έχουν ευθύγραμμο τελείωμα αλλά 

κυματιστό.  

Στο κάτω μέρος, η ντουλάπα θα έχει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη 

μετακίνησή της.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 40 x 190 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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23. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ με PLEXI GLASS  και ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένης στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου, με χρωματιστά πορτάκια σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας και χρωματιστά διακοσμητικά 

ζωάκια.  

Θα αποτελείται από 3 στήλες: Οι δύο ακριανές θα έχουν ντουλάπι καθ’ όλο το ύψος τους με ράφια εσωτερικά. 

Τα πορτάκια των ντουλαπιών θα είναι χωρισμένα σε τρία πλαίσια τα οποία θα έχουν εσωτερικά plexi glass 

το οποίο φαίνεται από έξω.  

Η μεσαία στήλη θα φέρει στο κάτω μέρος της 3 βαθιά συρτάρια και δύο ράφια ανοιχτά επάνω.  

Τα συρτάρια θα είναι διακοσμημένα με ζωάκια χαραγμένα και βαμμένα στο ξύλο της μπροστινής τους όψης. 

Η όλη κατασκευή δεν θα φέρει στο κάτω μέρος μπάζα αλλά θα στηρίζεται σε 5 ξύλινα ποδαρικά (κωνικού 

σχήματος) τουλάχιστον 7 εκ. τα οποία στο τελείωμα τους θα έχουν μεταλλική ροζέτα. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120 x 50 x 170 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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24. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ (Ιματιοθήκη) ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη.   

Εσωτερικά θα υπάρχουν 5 σταθερά ράφια. 

Στο κάτω μέρος, η ντουλάπα θα έχει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη 

μετακίνησή της.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 90 x 50 x 180 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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25. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΕΠΙΠΛΟ με ΚΛΕΙΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΧΡΩΜΟ 

Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς.  

Θα αποτελείται από τρεις στήλες: Η πρώτη θα έχει στο κάτω μέρος δύο συρτάρια και ντουλάπι ενιαίο επάνω. 

Η μεσαία στήλη θα έχει 6 ράφια και η δεξιά στήλη θα έχει δύο συρτάρια στο κάτω μέρος, δύο ράφια από 

πάνω και ντουλάπι το υπόλοιπο.  

Η αριστερή πόρτα θα είναι διακοσμημένη με 5 οπές καθ’ ύψος. Η δεξιά πόρτα θα είναι διακοσμημένη με τρεις 

οπές καθ’ ύψος.  

Το έπιπλο στο επάνω μέρος του θα φέρει (στις γωνίες) κολωνάκια πάνω στα οποία θα στηρίζεται επιφάνεια 

MDF επίσης διακοσμημένη με οπές ολόγυρα.  

Το έπιπλο θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα εκτός από τα πορτάκια, τα συρτάρια και το «καπέλο» 

στο πάνω μέρος 

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

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

περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120 x 40 x 180 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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26. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ ΣΚΕΠΗΣ 

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

χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. 

Εσωτερικά θα φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του θα έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

τριγωνικό το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 

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

μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). 

Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 x 42 x 180 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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27. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ 

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

χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. 

Εσωτερικά θα φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του θα έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

τριγωνικό με καμπυλωτές άκρες το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 

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

μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). 

Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 x 42 x 180 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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28. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑΣ 

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

χρώμα του ξύλου ο σκελετός του και χρωματιστό το πορτάκι του. 

Εσωτερικά θα φέρει ράφια ενώ το πορτάκι στην μπροστινή πλευρά του θα έχει στο επάνω μέρος τελείωμα 

μορφοποιημένο σε κάστρο, το οποίο προεξέχει από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου. 

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

μεγέθη (κάτω ο μεγαλύτερος και πάνω ο μικρότερος). 

Οι εν λόγω κύκλοι θα είναι βαμμένοι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό της υπόλοιπης πόρτας. 

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 x 42 x 180 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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29. ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ με ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. 

Στο κάτω μέρος θα έχει 8 θέσεις – ράφια για παπούτσια. Ακριβώς από πάνω θα έχει 4 ράφια για τα μπουφάν 

των παιδιών που το κάθε ένα έχει δεξιά και αριστερά διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια.  

Τέλος πάνω από τα ράφια θα έχει 4 ντουλαπάκια με δύο ράφια το καθένα για αποθήκευση αντικειμένων των 

νηπίων.  

Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο θα φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο 

πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Θα φέρει 4 ρόδες (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της.  

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 130 x 35 x 130 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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30. ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ με ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ- ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ  

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς.  

Θα αποτελείται από 5 ντουλαπάκια. Εσωτερικά κάθε ντουλάπι έχει στο κάτω μέρος ράφι για τα παπούτσια, 

επάνω ένα ράφι για τις τσάντες και δύο διπλά κρεμαστάρια αριστερά και δεξιά για να εξυπηρετούνται δύο 

νήπια. Τα κρεμαστάρια θα είναι διπλά, μεταλλικά μεγάλης αντοχής.  

Κάθε πορτάκι εξωτερικά θα είναι διακοσμημένο με κυματιστό λουκάκι σε όλο το ύψος της πόρτας και βαμμένο 

με δύο χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Επίσης, κάθε πορτάκι, θα φέρει δύο χαραγμένους κύκλους μέσα 

στους οποίους τοποθετούνται διακριτικά σήματα για να ξεχωρίζει το κάθε παιδάκι τη θέση του.  

Το έπιπλο στο κάτω μέρος θα φέρει 4-5 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και 

για την εύκολη μετακίνησή του.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120 x 40 x 125 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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31. ΕΡΜΑΡΙΟ με ΣΥΡΤΑΡΙΑ και ΡΑΦΙΑ 

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

χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες επιλογής της Υπηρεσίας.  

Στο κάτω μέρος θα έχει τέσσερα συρταράκια και στο επάνω μέρος δύο ράφια. Τα συρταράκια αντί για 

πόμολο φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένη πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό 

μηχάνημα ακριβείας.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 x 40 x 80 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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32. ΕΡΜΑΡΙΟ με ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ και ΡΑΦΙΑ 

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

χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες επιλογής της Υπηρεσίας.  

Στο κάτω μέρος θα έχει δύο ντουλαπάκια διακοσμημένα με ζωάκια και στο επάνω μέρος δύο ράφια.  

Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο θα φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένη 

πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 x 40 x 80 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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33. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΧΑΜΗΛΟ με ΔΥΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ και ΑΝΟΙΧΤΑ ΡΑΦΙΑ 

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

χρώμα του ξύλου ή σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.  

Θα περιλαμβάνει 2 ντουλάπια και στο κέντρο 3 μικρά ραφάκια.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 x 40 x 85 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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34. ΕΡΜΑΡΙΟ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με 16 ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΑ 

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

χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Θα περιλαμβάνει 12 πλαστικά παιχνιδόκουτα διαφόρων χρωμάτων, σε τρία διαφορετικά μεγέθη, με ειδική 

θέση για ετικετοθήκη στο κάθε ένα, στις δυο ακραίες στήλες.  

Στην κεντρική στήλη θα υπάρχουν τέσσερα ισομεγέθη συρτάρια με την μπροστινή επιφάνεια βαμμένη σε 

ζωηρά χρώματα, επιλογής της Υπηρεσίας  

Τα συρτάρια θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού.  

Τα παιχνιδόκουτα θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής.  

Τα πλαϊνά και η πλάτη του επίπλου θα προεξέχουν από τον υπόλοιπο σκελετό του επίπλου ώστε να 

διαμορφώνεται, στην κορυφή του επίπλου, ράφι, όπως στο ενδεικτικό σχέδιο. 

Το έπιπλο στο κάτω μέρος θα φέρει 6 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για 

την εύκολη μετακίνησή του.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 x 50 x 120 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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35. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Περιλαμβάνει 10 στενά πλαστικά συρτάρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση 

εργασιών των νηπίων ή άλλου υλικού. Τα συρτάρια είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας 

και μεγάλης αντοχής.  

Το έπιπλο θα φέρει 4 ρόδες (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 35 x 50 x 105 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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36. ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ 

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

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

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

μεγάλα κουτιά διαστάσεων 31 x 43 x 22,5 εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά είναι βαρέως τύπου και έχουν τη 

δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης.  

Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και θα είναι κατάλληλα για 

την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. 

Με υπόδειξη της Υπηρεσίας κάποια πλαστικά κουτιά μπορεί να ζητηθεί να είναι διαφανή. 

Το πισινό (πλάτη) του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του.  

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

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 x 50 x 85 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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37. ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου.  

Θα φέρει τέσσερις θέσεις για να τοποθετούνται όρθια ρολά χαρτόνια. 

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

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 50 x 50 x 70 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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38. ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ με 7 ΡΑΦΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά.  

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

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

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

επίπλου και το καπάκι δεν θα είναι κομμένα ίσια αλλά κυματιστά. 

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

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 35 x 50 x 105 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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39. ΡΑΦΙΕΡΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ με 14 ΡΑΦΙΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες και χρωματιστή μετώπη στο άνω μέρος. 

Θα περιλαμβάνει 14 ράφια για αποθήκευση χαρτονιών.  

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

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 75 x 50 x 200 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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40. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ με 3 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου ο σκελετός και χρωματιστά συρτάρια και ντουλάπια με χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. 

Θα περιλαμβάνει 5 συρτάρια με μεγάλο πλάτος, κατάλληλα για την αποθήκευση χαρτονιών και τρια 

ντουλάπια.  

Τα συρτάρια και τα ντουλάπια είναι διακοσμημένα με λουκάκι.  

Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για 

μεγαλύτερη αντοχή.  

Η καθαρή διάσταση συρταριού θα είναι: 103 x 64 x 9,5 εκ. 

Η συρταριέρα θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή της.  

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

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 110 x 70 x 120 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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41. ΕΤΑΖΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ  

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120 x 20 x 70 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

BS ΕΝ 17030:2012: (Έπιπλα – Τραπέζια - Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό σταθερότητας, δύναμης και 
αντοχής.)  
BS ISO 21016:2007: (Έπιπλα γραφείου – Επιφάνειες εργασίας και γραφεία Μέθοδοι δοκιμών για τον 
καθορισμό σταθερότητας,  δύναμης και αντοχής). 
 
 

42. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΗΠΙΟ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. 

Η πάνω και κάτω πλευρά της θα είναι κυματιστή και η κρεμάστρα θα χωρίζεται σε 10 μέρη βαμμένα σε 

διάφορα ζωηρά χρώματα. 

Κάθε τέτοιο κομμάτι θα φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα και διπλό μεταλλικό κρεμαστάρι. 

Θα φέρει συνολικά 10 διαφορετικά ξύλινα διακριτικά σήματα και δέκα διπλά κρεμαστάρια. 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 20 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες), 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα), 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων). 
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43. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΜΠΙΑ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ  

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. 

Τα σχέδια θα είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. 

Η κρεμάστρα θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. 

Τα κρεμαστάρια θα είναι διπλά, μεταλλικά μεγάλης αντοχής. 

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

Θα αποτελείται από μια κρεμάστρα 10 θέσεων και μια επέκταση άλλων 10 θέσεων όπως στο ενδεικτικό 

σχέδιο.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 60 x 25 εκ. για την κάμπια + για την επέκταση. 

Ενδεικτικό σχέδιο κάμπιας: 

 

Ενδεικτικό σχέδιο επέκτασης: 

 

Ενδεικτικό σχέδιο τελικής σύνθεσης: 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες) 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 
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44. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς και με σχέδια από δελφίνια  ή 

παπάκια χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.  

Θα φέρει 6 ή 7 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και αντοχής.  

Θα είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 95 x 30 εκ. 

Ενδεικτικά σχέδια: 

 

 

 

 

45. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΛΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, βαμμένη σε χρώματα επιλογής της 

Υπηρεσίας και λουστραρισμένη με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

Τα κρεμαστάρια είναι διπλά, μεταλλικά απεριόριστης αντοχής. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 x 12 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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46. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ για ΑΙΘΟΥΣΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

Το γραφείο θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά κομμάτια και την μετόπη, κατασκευασμένα από  συνθετικό 

ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς και από ξύλο φουρνιστής οξιάς στη βάση τους και στο επάνω μέρος 

όπου και θα στηρίζεται καπάκι, κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς.  

Το καπάκι και τα συρτάρια είναι βαμμένα σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα 

είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου.  

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

Το γραφείο θα φέρει τρία συρτάρια με μηχανισμό στη μία του πλευρά.  

Στο κάτω μέρος τα δύο πλαϊνά φέρουν από δύο πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία τους.   

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 110 x 65 x 80 (ύψος) εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα:  

BS ΕΝ 527-1:2011: (Έπιπλα γραφείου – Επιφάνειες εργασίας και γραφεία  Μέρος 1: Διαστάσεις) 
BS ΕΝ 527-2:2011: (Έπιπλα γραφείου – Επιφάνειες εργασίας και γραφεία Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας, 
δύναμης, αντοχής.)  
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47. ΚΥΨΕΛΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Θα έχει 12 θέσεις – ράφια για τις τσάντες των νηπίων.  

Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-6 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη μετακίνησή. 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 90 x 40 x 105 (ύψος) εκ.  Διάσταση ραφιού: περίπου 20 x 25 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

48. ΚΥΨΕΛΗ 18 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου, όπως η Κυψέλη του αρ. 47 με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Θα έχει 18 κυψέλες - ραφάκια για τις τσάντες των νηπίων.  

Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-6 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη μετακίνησή. 

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 130 x 40 x 105 (ύψος) εκ.  Διάσταση ραφιού: περίπου 20 x 25 εκ. 

Ενδεικτικό σκαρίφημα: 
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49. ΚΥΨΕΛΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Θα έχει 25 κυψέλες - ραφάκια για τις τσάντες των νηπίων.  

Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-6 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για προστασία των πλαϊνών και εύκολη μετακίνησή.  

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

Ενδεικτικές διαστάσεις : 115 x 40 x 160 (ύψος) εκ.  Διάσταση ραφιού: περίπου 20 x 25 εκ. 

Ενδεικτικό σκαρίφημα: 

 

 

50. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  

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

χρώμα του ξύλου.  

Επάνω στο πορτάκι θα έχει χαραγμένο σταυρό, βαμμένο κόκκινο.  

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

Θα φέρει διάταξη ανάρτησης, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 x 25 x 60 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 
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51. ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ 

Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης και PVC στα περιθώρια, στο φυσικό 

χρώμα της οξιάς. 

Θα αποτελείται από ένα ντουλάπι στα αριστερά και τρία ανοιχτά ράφια στα δεξιά. Στο επάνω μέρος θα 

υπάρχει σταθερή αλλαξιέρα σε ύψος 95 εκ. η οποία φέρει στρώμα στην επιφάνεια εργασίας αλλά και όμοια 

κάλυψη στα τρία πλαϊνά τοιχώματα. 

Στο κάτω μέρος θα φέρει 4-6 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την 

εύκολη μετακίνησή της.  

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 x 75 x 115 (ύψος) εκ.   

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 
 
 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες) 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 
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52. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η κατασκευή του διαχωριστικού θα έχει -σε κάτοψη- σχήμα «Γ» και θα αποτελείται από τα εξής 8 κομμάτια:  

 Ραφιέρα με συρτάρια, διαστάσεων περίπου 45 x 40 x 150 εκ,  
 Κουκλοθέατρο, διαστάσεων περίπου 85 x 40 x 150 εκ,  
 Ραφιέρα με ντουλάπι, διαστάσεων περίπου 45 x 40 x 150 εκ.  
 Γωνιακή σύνδεση πέντε ραφιών, διαστάσεων περίπου 85 x 40 x 150 εκ.  
 Μαγαζάκι, διαστάσεων: 85 x 40 x 150 εκ.  
 Ραφιέρα με ντουλάπι, διαστάσεων περίπου 45 x 40 x 150 εκ.  
 Σκεπούλα εισόδου, μήκους περίπου 85 εκ. και  
 Ραφιέρα με συρτάρια, διαστάσεων περίπου 45 x 40 x 150 εκ.  

Τα κομμάτια θα μπορούν να συνδυαστούν και να αναπτυχθούν σε διάφορες διατάξεις, θα είναι 

κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα με 

χρωματιστές λεπτομέρειες προσφέροντας διαίρεση του χώρου αλλά και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο σε 

ράφια, ντουλάπια και συρτάρια.  

Όλα τα κομμάτια θα είναι διπλής όψης και οι πλάτες τους θα είναι διακοσμημένες με ζωάκια, ήλιους, 

πεταλούδες, λουλουδάκια ή παρόμοια σχήματα, χαραγμένα στο ξύλο από ηλεκτρονικό μηχάνημα.  

Στο κάτω μέρος, το κάθε κομμάτι θα φέρει 4 τουλάχιστον πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των 

πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή του.  

Όλα τα κομμάτια θα έχουν, στο επάνω μέρος των πλαϊνών, οβάλ τελειώματα. 

Το κουκλοθέατρο και το μαγαζάκι θα συνοδεύονται από κουρτίνες και τέντα αντίστοιχα.  

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

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

Ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις διαχωριστικού : 235 x 320 x 150 εκ. ύψος. 

Ενδεικτική απεικόνιση  
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53. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

Θα είναι κατασκευασμένο σε μορφή φράχτη, σε διαστάσεις ανάλογες με εκείνες των σωμάτων καλοριφέρ 

που θα καλύπτει, από συνθετικό ξύλο Μ.D.F 17 χιλ. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα. 

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

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

Διαστάσεις σύμφωνες με των σωμάτων του καλοριφέρ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 
 
 
 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες 
ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 
ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

54. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160x80x70 εκ. 

H επιφάνεια του γραφείου, πάχους 25 χιλ., θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με  

μελαμίνη άριστης ποιότητας, βραδύκαυστη, χρωματικά αναλλοίωτη, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, από 

τα διαθέσιμα.     

Για την προστασία της επιφάνειας εργασίας, περιμετρικά τοποθετείται PVC στο χρώμα της επιφάνειας του 

γραφείου. 

Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου καθώς και η μετώπη, πάχους 18 χιλ., θα  είναι 

κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη, αμφίπλευρα με μελαμίνη, άριστης ποιότητας, βραδύκαυστη, 

χρωματικά αναλλοίωτη. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές ματ. 

Όλα τα υλικά θα είναι απαλλαγμένα από τοξικές και επιβλαβείς ουσίες. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 160 x 80 x 70 εκ. 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

BS ΕΝ 527-1:2011 (Έπιπλα γραφείου – Επιφάνειες εργασίας και γραφεία Μέρος 1: Διαστάσεις).  
BS ΕΝ 527-2:2011 (Έπιπλα γραφείου – Επιφάνειες εργασίας και γραφεία &   
Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας, δύναμης, αντοχής).  
BS ΕΝ 17030:2012 (Έπιπλα – Τραπέζια - Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό σταθερότητας, δύναμης και  
 αντοχής).  
BS ISO 21016:2007 (Έπιπλα γραφείου – Επιφάνειες εργασίας και γραφεία- Μέθοδοι δοκιμών για τον  
 καθορισμό σταθερότητας, δύναμης και αντοχής). 
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55. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Η συρταριέρα, ενδεικτικών διαστάσεων 55 x 42 x 65 (ύψος) εκ., θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα 

πάχους 25 mm για την άνω επιφάνεια και 18 mm για τα υπόλοιπα στοιχεία, με επένδυση βραδύκαυστης 

μελαμίνης, χρωματικά αναλλοίωτης, σε χρώμα όμοιο με το χρώμα των γραφείων (α/α 54), στα οποία και θα 

προσαρτηθεί..  

Τα σόκορα θα επενδυθούν περιμετρικά, με απόλυτη συνοχή, με προφίλ PVC, χρώματος αντίστοιχου με το 

χρώμα των επιφανειών. 

Θα υπάρχουν τρία συρτάρια ισχυρής κατασκευής  με κλειδαριά.  

Στις 4 γωνίες, κάτω, θα υπάρχουν ροδάκια με κλείδωμα σταθεροποίησης θέσης. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές ματ. 

Όλα τα υλικά θα είναι απαλλαγμένα από τοξικές και επιβλαβείς ουσίες. 

Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλευμένες για την αποφυγή μικροτραυματισμών. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 55 x 42 x 65 (ύψος) εκ., 

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

 

 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα: 

BS ΕΝ 14073-2:2004 (Έπιπλα γραφείου – έπιπλα αποθήκευσης Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας).  
BS ΕΝ 14073-3:2004 (Έπιπλα γραφείου – έπιπλα αποθήκευσης Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμών  

για τον καθορισμό σταθερότητας, δύναμης της κατασκευής).  
BS EN 14074:2004 (Έπιπλα γραφείου – γραφεία, έπιπλα αποθήκευσης- Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό  

σταθερότητας, δύναμης των κινητών μερών. 
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56. ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της 

κυκλοφορίας του αίματος, εργονομικής σχεδίασης. Η ρύθμιση της κλίσης θα πραγματοποιείται με πίεση των 

ποδιών στην πλατφόρμα    

Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης αντοχής, με 

σταθεροποίηση κλίσης σε δύο σημεία. Μάρκας Fellowes ή παρόμοιο.  

 

 

 

57. ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 

Το ερμάριο θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, υψηλής συμπιέσεως, επενδυμένη αμφίπλευρα με 

επίστρωση βραδύκαυστης μελαμίνης, πάχους 18 χιλ., ανθεκτικής στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και 

χρωματικά αναλλοίωτης, χρώματος και υφής επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το ερμάριο θα είναι χωρισμένο σε δύο ωφέλιμους χώρους με ρυθμιζόμενο ράφι σε διάφορες θέσεις.  

Θα διαθέτει 2 πόρτες που θα φέρουν πόμολα, εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας», 

πλαστικού πολυαμιδίου ή μεταλλικά. 

Όλα τα σόκορα θα επενδυθούν περιμετρικά, με απόλυτη συνοχή, με PVC, πάχους 2 mm ιδίου χρώματος με 

το χρώμα των επιφανειών, το οποίο θα θερμοκολληθεί με ειδική κόλλα συγκόλλησης . 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές ματ. 

Όλα τα υλικά θα είναι απαλλαγμένα από τοξικές και επιβλαβείς ουσίες. 

Ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται εύκολα με καθαριστικές ουσίες ευρείας κατανάλωσης, χωρίς να 

παραμένουν κατάλοιπα σε αυτές. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 90 x 45 x 80 εκ. 

Ενδεικτικό σκαρίφημα: 
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58. ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ 

Το ερμάριο θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως, επενδυμένη αμφίπλευρα με επίστρωση 

βραδύκαυστης μελαμίνης πάχους 18 χιλ., ανθεκτικής στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και χρωματικά 

αναλλοίωτης, χρώματος και υφής επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το περίβλημα, θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.  

Το ερμάριο θα είναι χωρισμένο σε δύο ωφέλιμους χώρους (ράφια), με ένα ράφι, ρυθμιζόμενο σε διάφορες 

θέσεις και κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως, επενδυμένη αμφίπλευρα με επίστρωση 

βραδύκαυστης μελαμίνης, ανθεκτικής στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και χρωματικά αναλλοίωτης, πάχους 

25 χιλ., χρώματος και υφής επιλογής της Υπηρεσίας. 

Όλα τα σόκορα θα επενδυθούν περιμετρικά με απόλυτη συνοχή, με PVC, πάχους 2 mm, ιδίου χρώματος με 

το χρώμα των επιφανειών, το οποίο θα θερμοκολληθεί με ειδική κόλλα συγκόλλησης . 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές ματ. 

Όλα τα υλικά θα είναι απαλλαγμένα από τοξικές και επιβλαβείς ουσίες. 

Ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται εύκολα με καθαριστικές ουσίες ευρείας κατανάλωσης, χωρίς να 

παραμένουν κατάλοιπα σε αυτές. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 90 x 45 x 80 εκ. 

Ενδεικτικό σκαρίφημα: 
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59. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΕΠΑΝΩ 

Το ντουλάπι θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως επενδυμένη αμφίπλευρα με 

επίστρωση βραδύκαυστης μελαμίνης, ανθεκτικής στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και χρωματικά 

αναλλοίωτης, χρώματος και υφής επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το περίβλημα και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.  

Η πλάτη της βιβλιοθήκης θα κατασκευαστεί από μελαμίνη του ίδιου χρώματος.  

Στο κάτω μέρος του επίπλου θα υπάρχουν δυο πορτάκια και στο επάνω μέρος, στα 2/3 περίπου της όψης, 2  

μετακινούμενα ράφια από μελαμίνη πάχους 25 χιλ.  

Οι πόρτες θα φέρουν πόμολα εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας», πλαστικού 

πολυαμιδίου ή μεταλλικά. 

Όλα τα σόκορα θα επενδυθούν περιμετρικά με απόλυτη συνοχή από πλαστικό προφίλ PVC πάχους 2 mm 

ιδίου χρώματος με το χρώμα των επιφανειών, το οποίο θα θερμοκολληθεί με ειδική κόλλα συγκόλλησης . 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές ματ. 

Όλα τα υλικά θα είναι απαλλαγμένα από τοξικές και επιβλαβείς ουσίες. 

Ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται εύκολα με καθαριστικές ουσίες ευρείας κατανάλωσης, χωρίς να 

παραμένουν κατάλοιπα σε αυτές. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 90 x 45 x 195 εκ. 

Ενδεικτική απεικόνιση:  

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δ.Θ. για την υλοποίηση της δράσης: Κ.Α. 7341.02.01 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»                         Σύνταξη Μελέτης Λ. Καραγιώργη (Α.Μ. 4024) 

Σελίδα 55 από 64 
 

 

60. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Η πολυθρόνα θα είναι στιβαρής κατασκευής και αναπαυτική. 

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

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

χαλυβδοέλασμα 460 x 8 mm, ηλεκτροσυγκολλημένο στα πόδια με εσωτερικές κολλήσεις.  

Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν τάπες για σταθερότητα και προστασία του δαπέδου.  

Τα μπράτσα θα είναι ανατομικής μορφής και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  

Ο σκελετός της έδρας-στηρίγματος πλάτης θα είναι μεταλλικός, κατασκευασμένος από σωλήνες πάχους 2 

mm και καλουπωτή πολυουρεθάνη που ακολουθεί το περίγραμμα του σκελετού.  

Η έδρα-στήριγμα πλάτης θα επενδυθεί με ύφασμα ή δερμάτινη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 70 x 65 x 70 εκ. 

Ενδεικτική απεικόνιση:  

 

 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δ.Θ. για την υλοποίηση της δράσης: Κ.Α. 7341.02.01 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»                         Σύνταξη Μελέτης Λ. Καραγιώργη (Α.Μ. 4024) 

Σελίδα 56 από 64 
 

 

61. ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΞΥΛΙΝΟ 

Το τραπεζάκι θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως επενδυμένη αμφίπλευρα με 

επίστρωση βραδύκαυστης μελαμίνης, ανθεκτικής στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και χρωματικά 

αναλλοίωτης, χρώματος και υφής επιλογής της Υπηρεσίας. 

Όλα τα στοιχεία θα είναι πάχους τουλάχιστον 25 χιλ.  

Όλα τα σόκορα θα επενδυθούν περιμετρικά με απόλυτη συνοχή από πλαστικό προφίλ PVC πάχους 2 mm 

ιδίου χρώματος με το χρώμα των επιφανειών, το οποίο θα θερμοκολληθεί με ειδική κόλλα συγκόλλησης . 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές ματ. 

Όλα τα υλικά θα είναι απαλλαγμένα από τοξικές και επιβλαβείς ουσίες. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων τμημάτων του τραπεζιού θα είναι ανθεκτικές και καλαίσθητες. 

Ενδεικτικές διαστάσεις : 55 x 55 x 40 (ύψος) εκ.   

Ενδεικτικό σχέδιο: 

 

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ (CPV): 

39161000-8: Έπιπλα Παιδικού Σταθμού. 

39130000-2: Έπιπλα Γραφείου. 

39141100-3: Ερμάρια και ράφια. 

39113700-4: Υποπόδια. 

Θεσσαλονίκη 11-01-2021 
 

 
Η Μελετήτρια 

 
 
 

 
 

Λ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Παιδικών Σταθμών 

 Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας  
& Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 

 
 
 

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ε' 

Δημοτικής Κοινότητας 
 
 
 
 

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών  

 
 
 
 
 

Π. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
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Γ.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

  
 

                                       ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
                                            ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 
         

        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Θεσσαλονίκη  11-01-2021 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ    Κ.Α. Εξόδων 7341.02.01 
Πληροφορίες:  Λ.Καραγιώργη    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  
Τηλέφωνο.: 2313-318338                                                  για την υλοποίηση της δράσης: 
FAX:   2313-316 166    «Εναρμόνιση Οικογενειακής και  
e-mail:   l.karagiorgi@thessaloniki.gr  Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ). 
                                                                                                      
       Προϋπολογισμού: 317.668,16 € 
        (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)                                                              
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Προμήθειας Επίπλων για τις ανάγκες Παιδικών Σταθμών 

 της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

α/α ΕΙΔΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ Ανατομικό, Χρωματιστό. 750 45,00 33.750,00 

2 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ φορμάϊκα                                                          
Διαμέτρου 100 εκ.,  Ύψος 55 εκ. 

20 115,00 2.300,00 

3 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ φορμάϊκα                                         
120 x 60 x 55 (ύψος) εκ.,  

100 110,00 11.000,00 

4 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ και χρωματιστό κάθισμα                                    
150 x 35 x 57 εκ. με ύψος καθίσματος 32 εκ.,  

40 200,00 8.000,00 

5 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ–ΠΑΓΚΑΚΙ με 4 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΑ                                                                                
145 x 50 x 40 εκ., Ύψος καθίσματος: 40 εκ. 

20 265,00 5.300,00 
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6 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ                                                          
62 x 62 x 36 εκ. με φάλτσο στην μια γωνία. 

4 75,00 300,00 

7 
ΠΑΓΚΑΚΙ – ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ χρωματιστό,  με ΜΑΞΙΛΑΡΙ                       
120 x 45 x 35 εκ.  

15 180,00 2.700,00 

8 
ΠΑΓΚΑΚΙ – ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ και ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, σε φυσικό χρώμα, 70 x 35 x 30 εκ. 

20 150,00 3.000,00 

9 ΠΑΓΚΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ 120 x 50 x 70 εκ.  7 310,00 2.294,00 

10 ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ 120 x 60 x 55 εκ. 3 250,00 750,00 

11 
ΠΑΓΚΑΚΙ – ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ με 
ΜΑΞΙΛΑΡΙ 125 x 45 x 35 εκ. 

20 230,00 4.600,00 

12 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ με ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 95 x 40 x 80  20 470,00 9.400,00 

13 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 18 ΘΕΣΕΩΝ με ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ                     
105 x 40 x 85 εκ.  

11 630,00 6.930,00 

14 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ με ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ 125 x 40 x80 εκ. 11 760,00 8.360,00 

15 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ με ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ                     
180 x 45 x 80 εκ. 

2 830,00 1.660,00 

16 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με ΝΤΟΥΛΑΠΙ 100 x 40 x 80 εκ. 10 415,00 4.150,00 

17 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ και 3 ΡΑΦΙΑ, 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 55 x 40 x 170 εκ. 

5 385,00 1.925,00 

18 
ΡΑΦΙΕΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 100 x 40 x 85 εκ. 

15 290,00 4.350,00 

19 ΝΤΟΥΛΑΠΙ με ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΔΙΧΡΩΜΟ         
100 x 40 x 85 εκ. 

13 340,00 4.420,00 

20 ΡΑΦΙΕΡΑ με ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΣΤΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 50 x 40 x 190 εκ. 17 345,00 5.865,00 

21 
ΡΑΦΙΕΡΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με ΔΥΟ ΔΙΠΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 100 x 40 x 190  

17 485,00 8.245,00 

22 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ με ΡΑΦΙΑ ΔΙΧΡΩΜΗ 100 x 40 x 190 εκ. 32 530,00 16.960,00 

23 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ με PLEXI GLASS  και 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 120 x 50 x 170 εκ. 5 650,00 3.250,00 

24 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ (Ιματιοθήκη) σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ                     
90 x 50 x 180 εκ. 

16 470,00 7.520,00 

25 
ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΕΠΙΠΛΟ με ΚΛΕΙΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ και 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΧΡΩΜΟ 120 x 40 x 180 εκ. 

16 560,00 8.960,00 
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26 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ ΣΚΕΠΗΣ 
40 x 42 x 180 εκ. 

10 300,00 3.000,00 

27 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ 
ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ 40 x 42 x 180 εκ. 

8 300,00 2.400,00 

28 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑΣ 40 x 42 x 180 εκ. 

9 300,00 2.700,00 

29 
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ με ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ                              
130 x 35 x 130 εκ. 

5 410,00 2.050,00 

30 
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ με ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ- 
ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ 120 x 40 x 125 εκ. 

20 520,00 10.400,00 

31 ΕΡΜΑΡΙΟ με ΣΥΡΤΑΡΙΑ και ΡΑΦΙΑ                                                    
ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 80 x 40 x 80 εκ. 

4 280,00 1.120,00 

32 
ΕΡΜΑΡΙΟ με ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ και ΡΑΦΙΑ                                                 
ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 80 x 40 x 80 εκ. 

1 240,00 240,00 

33 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΧΑΜΗΛΟ με ΔΥΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ και ΑΝΟΙΧΤΑ ΡΑΦΙΑ 
105 x 40 x 85 εκ. 

9 280,00 2.520,00 

34 
ΕΡΜΑΡΙΟ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με 16 ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΑ 105 x 50 x 120 εκ. 

2 375,00 750,00 

35 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 35 x 50 x 105 εκ. 4 255,00 1.020,00 

36 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ 105 x 50 x 85 εκ. 24 365,00 8.760,00 

37 
ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
50 x 50 x 70 εκ. 

6 95,00 570,00 

38 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ με 7 ΡΑΦΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 35 x 50 x 105 εκ. 5 340,00 1.700,00 

39 ΡΑΦΙΕΡΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ με 14 ΡΑΦΙΑ 75 x 50 x 200 εκ. 4 475,00 1.900,00 

40 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ με 3 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ                                            
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 110 x 70 x 120 εκ. 

6 720,00 4.320,00 

41 ΕΤΑΖΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ 120 x 20 x 70 εκ.  12 145,00 1.740,00 

42 
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΝΗΠΙΟ 100 x 20 εκ. 

40 75,00 3.000,00 

43 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΜΠΙΑ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ 60 x 25 εκ 20 85,00 1.700,00 

44 
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ                                             
με σχέδια από δελφίνια, παπάκια κ.τ.τ.95 x 30 εκ.                           6 65,00 390,00 

45 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΛΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 100 x 12 εκ. 11 45,00 495,00 
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46 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ για ΑΙΘΟΥΣΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                   
110 x 65 x 80 εκ. 

36 300,00 10.800,00 

47 ΚΥΨΕΛΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 90 x 40 x 105 εκ.   5 290,00 1.450,00 

48 ΚΥΨΕΛΗ 18 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 130 x 40 x 105 εκ.   3 400,00 1.200,00 

49 ΚΥΨΕΛΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 115 x 40 x 160 εκ 5 490,00 2.450,00 

50  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 40 x 25 x 60 εκ. 16 90,00 1.440,00 

51 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ με ντουλάπι και 3 
ράφια   105 x 75 x 115 εκ.   

3 400,00 1.200,00 

52 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 1 1.900,00 1.900,00 

53 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ                                         
Μέγεθος κατά περίπτωση 34 170,00 5.780,00 

54 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160x80x70 εκ.                                                      
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 9 140,00 1.260,00 

55 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 55 x 42 x 65 εκ. 9 135,00 1.215,00 

56 ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ τύπου Fellowes 45 28,00 1.260,00 

57 ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 90 x 45 x 80 εκ. 12 160,00 1.920,00 

58 ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ 90 x 45 x 80 εκ. 6 120,00 720,00 

59 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΕΠΑΝΩ          
90 x 45 x 195 εκ. 

9 280,00 2.520,00 

60 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 70 x 65 x 70 εκ. 22 165,00 3.630,00 

61 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΞΥΛΙΝΟ 55 x 55 x 40 εκ.   9 75,00 675,00 

ΣΥΝΟΛΟ 256.184,00 

    Φ.Π.Α. 24% 61.484,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 317.668,16 

Ολογράφως: Τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτά (Συμπ. ΦΠΑ 24%) 

Θεσσαλονίκη 11-01-2021 
 

Η Μελετήτρια 
 
 
 

 
Λ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Παιδικών Σταθμών 

 Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας  
& Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 

 
 

Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ε' 

Δημοτικής Κοινότητας 
 
 
 

Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών  

 
 
 
 

Π. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
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Δ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

     

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    

 ΤΗΛ./ΦΑΞ:    

     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ για την υλοποίηση της Δράσης:  
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) 

Κ.Α. Εξόδων 7341.02.01 

Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης 

     
 Προς την Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

α/α ΕΙΔΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ Ανατομικό, Χρωματιστό. 750   0,00 

2 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ φορμάϊκα                                                          
Διαμέτρου 100 εκ.,  Ύψος 55 εκ. 

20   0,00 

3 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ φορμάϊκα                                         
120 x 60 x 55 (ύψος) εκ.,  

100   0,00 

4 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ και χρωματιστό κάθισμα                                    
150 x 35 x 57 εκ. με ύψος καθίσματος 32 εκ.,  

40   0,00 

5 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ–ΠΑΓΚΑΚΙ με 4 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΑ                                                                                
145 x 50 x 40 εκ., Ύψος καθίσματος: 40 εκ. 

20   0,00 

6 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ                                                          
62 x 62 x 36 εκ. με φάλτσο στην μια γωνία. 

4   0,00 

7 
ΠΑΓΚΑΚΙ – ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ χρωματιστό,  με ΜΑΞΙΛΑΡΙ                       
120 x 45 x 35 εκ.  

15   0,00 

8 
ΠΑΓΚΑΚΙ – ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ και ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, σε φυσικό χρώμα, 70 x 35 x 30 εκ. 20   0,00 

9 ΠΑΓΚΑΚΙ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ 120 x 50 x 70 εκ.  7   0,00 

10 ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ 120 x 60 x 55 εκ. 3   0,00 

11 
ΠΑΓΚΑΚΙ – ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ 
125 x 45 x 35 εκ. 

20   0,00 
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12 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ με ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ 95 x 40 x 80  20   0,00 

13 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 18 ΘΕΣΕΩΝ με ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ                     
105 x 40 x 85 εκ.  

11   0,00 

14 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 24 ΘΕΣΕΩΝ με ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 
ΣΥΡΤΑΡΙΑ 125 x 40 x80 εκ. 

11   0,00 

15 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 30 ΘΕΣΕΩΝ με ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ                     
180 x 45 x 80 εκ. 

2   0,00 

16 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με ΝΤΟΥΛΑΠΙ 100 x 40 x 80 εκ. 10   0,00 

17 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με 5 ΣΥΡΤΑΡΙΑ και 3 ΡΑΦΙΑ, 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 55 x 40 x 170 εκ. 

5   0,00 

18 
ΡΑΦΙΕΡΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 100 x 40 x 85 εκ. 

15   0,00 

19 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ με ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΔΙΧΡΩΜΟ         
100 x 40 x 85 εκ. 

13   0,00 

20 ΡΑΦΙΕΡΑ με ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΣΤΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 50 x 40 x 190 εκ. 17   0,00 

21 
ΡΑΦΙΕΡΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με ΔΥΟ ΔΙΠΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 
100 x 40 x 190  

17   0,00 

22 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ με ΡΑΦΙΑ ΔΙΧΡΩΜΗ 100 x 40 x 190 εκ. 32   0,00 

23 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ με PLEXI GLASS  και 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 120 x 50 x 170 εκ. 

5   0,00 

24 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΗ (Ιματιοθήκη) σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ                     
90 x 50 x 180 εκ. 

16   0,00 

25 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΕΠΙΠΛΟ με ΚΛΕΙΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ και 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΧΡΩΜΟ 120 x 40 x 180 εκ. 

16   0,00 

26 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ ΣΚΕΠΗΣ 
40 x 42 x 180 εκ. 

10   0,00 

27 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ 
ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ 40 x 42 x 180 εκ. 

8   0,00 

28 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΡΩΜΟ με ΑΠΟΛΗΞΗ σε ΣΧΗΜΑ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑΣ 40 x 42 x 180 εκ. 

9   0,00 

29 
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ με ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ                              
130 x 35 x 130 εκ. 5   0,00 

30 
ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ με ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ- 
ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ 120 x 40 x 125 εκ. 

20   0,00 
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31 
ΕΡΜΑΡΙΟ με ΣΥΡΤΑΡΙΑ και ΡΑΦΙΑ                                                    
ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 80 x 40 x 80 εκ. 

4   0,00 

32 
ΕΡΜΑΡΙΟ με ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ και ΡΑΦΙΑ                                                 
ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 80 x 40 x 80 εκ. 

1   0,00 

33 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΧΑΜΗΛΟ με ΔΥΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ και ΑΝΟΙΧΤΑ ΡΑΦΙΑ 
105 x 40 x 85 εκ. 

9   0,00 

34 
ΕΡΜΑΡΙΟ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ με 16 ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΑ 105 x 50 x 120 εκ. 

2   0,00 

35 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 35 x 50 x 105 εκ. 4   0,00 

36 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ 105 x 50 x 85 εκ. 24   0,00 

37 
ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
50 x 50 x 70 εκ. 

6   0,00 

38 ΡΑΦΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ με 7 ΡΑΦΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 35 x 50 x 105 εκ. 5   0,00 

39 ΡΑΦΙΕΡΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΘΗΚΗ με 14 ΡΑΦΙΑ 75 x 50 x 200 εκ. 4   0,00 

40 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ με 3 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ                                            
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 110 x 70 x 120 εκ. 

6   0,00 

41 ΕΤΑΖΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ 120 x 20 x 70 εκ.  12   0,00 

42 
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΝΗΠΙΟ 100 x 20 εκ. 

40   0,00 

43 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΜΠΙΑ- ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ 60 x 25 εκ 20   0,00 

44 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ                                             
με σχέδια από δελφίνια, παπάκια κ.τ.τ.95 x 30 εκ.                           

6   0,00 

45 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΛΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 100 x 12 εκ. 11   0,00 

46 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ για ΑΙΘΟΥΣΑ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ                   
110 x 65 x 80 εκ. 

36   0,00 

47 ΚΥΨΕΛΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 90 x 40 x 105 εκ.   5   0,00 

48 ΚΥΨΕΛΗ 18 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 130 x 40 x 105 εκ.   3   0,00 

49 ΚΥΨΕΛΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 115 x 40 x 160 εκ 5   0,00 

50  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 40 x 25 x 60 εκ. 16   0,00 

51 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ σε ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ με ντουλάπι και 3 ράφια   
105 x 75 x 115 εκ.   

3   0,00 

52 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 1   0,00 
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53 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ                                         
Μέγεθος κατά περίπτωση 34   0,00 

54 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160x80x70 εκ.                                                      
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 9   0,00 

55 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 55 x 42 x 65 εκ. 9   0,00 

56 ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ τύπου Fellowes 45   0,00 

57 ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 90 x 45 x 80 εκ. 12   0,00 

58 ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ 90 x 45 x 80 εκ. 6   0,00 

59 
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ ΕΠΑΝΩ          
 90 x 45 x 195 εκ. 

9   0,00 

60 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 70 x 65 x 70 εκ. 22   0,00 

61 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΞΥΛΙΝΟ 55 x 55 x 40 εκ.   9   0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

    Φ.Π.Α. 24% 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως):    

     

     

  
Ημερομηνία: 

     

Ο Προσφέρων 

 

 


