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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια επίπλων»  

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει (τιμής μονάδας)για το 

σύνολο των ειδών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 18.850,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                                                                  Α.M:  67/2020  

                                        Χαλάνδρι    09/06/2020 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία                         ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια επίπλων»  

 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  
  Πάτημα Χαλανδρίου 

Ταχ. Κωδ. : 152 38 

Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 

Φαξ : 210 6017091 

Email : preschooledu@halandri.gr 

mailto:preschooledu@halandri.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια επίπλων», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής για την ενίσχυση των βρεφικών τμημάτων της λόγω μείωσης των ορίων ηλικίας 
των βρεφών που θα φιλοξενηθούν στα τμήματα της Προσχολικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα 
με την 110/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑ:6Η0ΦΩΗΔ-ΛΞ7), ποσού 18.850.48€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του  Κ.Α. 15.7133.02  «Προμήθεια επίπλων και σκευών».  

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει (τιμής μονάδας) για το σύνολο των ειδών.  

Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 18.850,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.02, όπως έχει εγκριθεί με την  υπ'αρίθμ.5/27-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου,   (με ΑΔΑ:Ω38ΔΩΗΔ-Ξ12)  και επικυρώθηκε με την υπ' 

αρίθμ.127875/32131/17-12-2019   Απόφαση Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και εν 

συνεχεία με την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση, του 2020, με την υπ΄αριθμ.92/2020 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου με το υπ΄αρ.πρωτ.24160/6356/3-4-20 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Α.M:   67/2020  

 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια επίπλων 
Προϋπολογισμός: 18.850.48€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 

 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  
  Πάτημα Χαλανδρίου 

Ταχ. Κωδ. : 152 38 
Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 
Φαξ : 210 6017091 
Email : preschooledu@halandri.gr 

mailto:preschooledu@halandri.gr


 

Σελίδα 3 από 21 

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο.Ε 2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΟΣΟ Α.Α.Υ – Α.Π. 

15.7133.02 Προμήθεια επίπλων και σκευών  Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 18.850,48  

 

Οι κωδικοί C.P.V που αφορούν την προμήθεια είναι: 

Κωδικολογίο-CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ– (Χαμηλότερη τιμή – Χ.Τ.) 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή μονάδας), για το σύνολο 

των ειδών, ως αυτές έχουν καθορισθεί. 

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

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

ενός από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. 

 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και 

συναρμολόγησης, τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών στο χώρο των τμημάτων της Δ/νσης Προσχολικής 

Αγωγής. 

 Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να εφαρμόζει 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο αυτού. 

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

να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

(δήλωση συμμόρφωσης CE) και ότι άλλες δηλώσεις συμμόρφωσης που τυχόν απαιτούνται (σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του Ε.Κ. 1935/2004 κ.τ.λ), να είναι σύμφωνος με τα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και 

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

 Πιο αναλυτικά, για τον εξοπλισμό, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στα 

ακόλουθα: 

 ΚΥΑ  Ζ 3-5430    (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», 

 ΚΥΑ  Ζ 3-818    (ΦΕΚ    1395    Β/14-7-2009    «Κατάλογος    ΕΛΟΤ / ΕΝ    προτύπων    –    Απαιτήσεις 

ασφάλειας     και     επισήμανσης    για    τα    αντικείμενα    παιδικής    φροντίδας    και    τον     παιδικό 

εξοπλισμό», 

 ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187/31-10-06)- Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών 

178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/41/ΕΚ 

 

Αναλυτικότερα: 

 Τα  προς προμήθεια είδη που περιέχουν πλαστικά ενδιάμεσα προϊόντα,  προβλέπεται απαίτηση έκδοσης 

δήλωσης συμμόρφωσης και τεκμηρίωσης καταλληλόλητας προϊόντος μετά τον έλεγχο της 

μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών, όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και 

Κανονισμούς. 

 Τα προς προμήθεια είδη ξύλινης κατασκευής, θα είναι, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, μη χτυπημένα ή 
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ανομοιόμορφα και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5  430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν 

τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ξύλινων κατασκευών.  

 Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι:  

o Για τη μοριοσανίδα, το μέγιστο όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης να είναι τάξεως Ε1 σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).  

o Για την επικάλυψη με μελαμίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 

14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν. Δηλαδή:  

 Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 

 Αντοχή στη χάραξη: >2Nt  

 Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: rating 3 

 Αντοχή στη φθορά από την χρήση χημικών: rating 4 

 Ταυτοποίηση του ABS που χρησιμοποιείται στα σόκορα  

Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται 

από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3), ΕΝ 71-

3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων) 

 

 Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα 

εργαστήρια, δηλαδή από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά 

και διεθνή:  

o EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής και 

ανθεκτικότητας), 

o ΕΝ 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτήσεις ασφαλείας και 

μέθοδοι δοκιμών) 

 

 Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προμηθεύτρια εταιρεία για: 

o την πρώτη ύλη (μοριοσανίδα) που χρησιμοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του 

ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

o Την κόλλα που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να μην 

είναι τοξική. 

o Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

 Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, απολύτως καινούρια και 
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αμεταχείριστα, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και τις προδιαγραφές της 

μελέτης. Θα φέρουν σήμανση CE και η εταιρεία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001. Οι 

κατασκευές (βλ. ειδικούς όρους) θα συμμορφώνονται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα 

οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 

παρ. 3 δ 3) και θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται παραπάνω. 

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

προς την ποιότητα.  

 Όλα τα προϊόντα θα έχουν εγγύηση κατά περίπτωση  και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, δηλώσεις 

συμμόρφωσης κτλ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές και μη 

προσκόμισης των απαραίτητων πιστοποιητικών, το προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται. 

 

 Για τα έπιπλα απαιτείται εγγύηση τριών ετών και ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την 

ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την 

καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος 

για τη χωρίς καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την 

περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν 

σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια 

ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του Δήμου (Ν 3043/2002). Ο Δήμος 

πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. 

Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να φροντίσει για 

την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής 

λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου. 
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Α/Α 
ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 

CPV:39161000-8"Επιπλα παιδικού σταθμού" 

1 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕ 
ΔΙΣΚΟ 
 

Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός,  το 

κάθισμα η πλάτη και ο δίσκος του θα είναι χρωματιστό σε χρώματα της 

επιλογής μας .  Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής, η σύνδεση του 

σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής 

διατομής 4Χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό και 

θα αποτελείται από πέντε κοίλες, μορσαριστές πήχεις. Η πλάτη θα είναι 

επίσης ανατομική και θα αποτελείται από δύο πήχεις διατομής. Όλος ο 

σκελετός, θα είναι περασμένα στρογγύλι προκειμένου να είναι ακίνδυνα για 

τα βρέφη. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή 

στοκάρισμα. Το καρεκλάκι θα φέρει δίσκο κατασκευασμένο από συνθετικό 

ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με όλα τα άκρα του στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα. Επίσης θα φέρει ζώνη ασφαλείας. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά 

ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία 

του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται να είναι 

νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: εξωτερικές:37Χ45Χ60 εκ. Διαστάσεις καθίσματος: 

32Χ27 εκ. Ύψος καθίσματος:30 εκ. 

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 και απαιτήσεις ασφαλείας) 

ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση 

συγκεκριμένων στοιχείων) 
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ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ  
(ΧΩΡΊΣ ΔΙΣΚΟ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ)ΒΕΒΕ 
 

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

οξιάς. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου βαμμένο σε χρώμα της επιλογής μας. Το 

καρεκλάκι θα είναι  σταθερό, και θα αποτελείται από τα δύο πλαϊνά του, το 

κάθισμα και την πλάτη. Τα δύο πλαϊνά του κομμάτια δεν είναι κάθετα στο 

έδαφος αλλά έχουν κλήση (άνοιγμα) στο κάτω μέρος προκειμένου να 

εξασφαλίζεται μεγάλη σταθερότητα στο καρεκλάκι. Στα μπράτσα του (στο 

επάνω μέρος τους) και στην πλάτη επίσης να φέρει χουφτίστες για την 

εύκολη μετακίνησή του.  

Όλα του τα άκρα να είναι περασμένα με στρογγύλι και  οι γωνίες 

στρογγυλεμένες και ακίνδυνες για τα βρέφη.   

Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων του καθίσματος δεν θα φέρουν εμφανές 

οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες).  

Ενδεικτική διάσταση: 36Χ36Χ41 εκ. και ύψος καθίσματος: 19 εκ. 

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 και απαιτήσεις ασφαλείας) 

ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση 

συγκεκριμένων στοιχείων). 

3 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΚΕΤΑ 
 

Να είναι κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας. Να έχει χρωματιστή πλάτη και κάθισμα και ο υπόλοιπος σκελετός 

θα είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Ο σκελετός να έχει 

ορθογωνική διατομή 5,5Χ2,8 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με 

μορσαριστές τραβέρσες  ορθογωνικής διατομής  3,4Χ2,5 εκ. περίπου  για 

απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό.  

Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπαριστή - ανατομική αλλά και καμπυλωτή και 

θα έχει καθαρό ύψος περίπου 9 εκ. και πάχος 9 χιλ.  

Όλος ο σκελετός, θα είναι περασμένα στρογγύλι 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 την αθόρυβη 

μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται  είναι νερού, μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτική διάσταση: εξωτερικές: 31Χ35,5Χ60,5 εκ. ύψος. Διαστάσεις 

καθίσματος: 26,5Χ31,5 εκ. και ύψος καθίσματος: 31 εκ. 

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 
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δοκιμών και απαιτήσεις ασφαλείας) 

ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση 

συγκεκριμένων στοιχείων)      

4 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ 
ΡΟΤΟΝΤΑ-
ΦΟΡΜΑΪΚΑ 
 

Ο σκελετός του θα είναι εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) 

κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε 

όλες του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. 

περίπου, το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 

χιλ. με επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Όλα τα άκρα του 

τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 

μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτική διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ. 

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) 

 

5 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 
ΒΡΕΦΩΝ(ΣΥΝΘΕΣΗ 3 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ) 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ(ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 
ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ, 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ, 

ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΓΓΥΛΟ 

Θα αποτελείται από τρία τραπέζια που ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος 

από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό 

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

Το καπάκι που έχει σχήμα ορθογώνιο δεν θα έχει ίσιες πλευρές αλλά 

κυματιστές και θα μπορεί να εφάπτεται ακριβώς με τις κυματιστές πλευρές 

άλλων ορθογώνιων ή ημικυκλικών τραπεζιών. Το καπάκι θα είναι 

κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση φορμάικας 

για απεριόριστη αντοχή με  επιλογής χρωματισμού.  

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

παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 

μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Ενδεικτική διάσταση: 120Χ65Χ56 εκ. ύψος  

Το σετ τραπεζιών θα περιλαμβάνει: σύνθεση με 3 τραπέζια -αποτελούμενη 
από(τραπέζι ορθογώνιο κυματιστό, στρογγυλό ημικυκλικό, κυματιστό)  
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ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ -
ΡΟΤΟΝΤΑ-
ΦΟΡΜΑΪΚΑ 
 

Ο σκελετός του θα είναι εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) 

κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και περασμένος στρογγύλι σε 

όλες του τις πλευρές. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. 

περίπου, το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 

χιλ. με επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Όλα τα άκρα του 

τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη 

μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. 

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ενδεικτική διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 56 εκ. 

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) 

7 
ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΑ ΜΕ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 
 

Το παρκοκρέβατο θα είναι  πτυσσόμενο, με  δύο παράθυρα που θα 

επιτρέπουν τον έλεγχο του παιδιού. Θα έχει εύκολη αναδίπλωση και θα 

διαθέτει πορτάκι που ανοιγοκλείνει με φερμουάρ.  

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 716: 2008 + A1: 2013 με ενδεικτική 

διάσταση : 120 x 60 εκατοστά, θα περιέχεται το ανάλογο στρώμα σε 

διάσταση 120 x 60 εκατοστά. 
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8 
ΠΑΡΚΟ ΞΥΛΙΝΟ 
ΕΞΑΓΩΝΟ  ΜΕΓΑΛΟ 
 

Να είναι πάρκο εξάγωνο ξύλινο το ύψος του κάγκελου να είναι περίπου 73 

εκ. ,από μασίφ ξύλο οξιάς και πλακάζ. Η βάση του να προσαρμόζεται σε 3 

διαφορετικά ύψη, να φέρει ρόδες για εύκολη μετακίνηση. 

Θα περιλαμβάνεται το στρώμα καθώς και πλαϊνές προστατευτικές πάντες θα 

είναι κατάλληλο για ηλικία: 0-24 μηνών και βάρος έως 15 κιλά 

Η εξωτερική διάμετρος ενδεικτικά θα είναι : 120 εκατοστά . 

9 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ 
– ΕΠΙΠΛΟ ΣΤΑΘΕΡΗ 
 

Το έπιπλο της αλλαξιέρας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με 

επένδυση μελαμίνης και PVC, θα αποτελείται από ένα ντουλάπι στα 

αριστερά και τρία ανοιχτά ράφια στα δεξιά, στο επάνω μέρος υπάρχει 

σταθερή αλλαξιέρα σε ύψος 95 εκ. περίπου, η οποία θα φέρει στρώματα 

εκτός από το κάτω μέρος και στα τρία πλαϊνά. 

Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 105Χ75Χ114 εκ.  

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 

 

10 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ 
ΤΡΟΛΕΪ  
 

 

Το τρόλεϊ - αλλαξιέρα  βρεφών θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο 

M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με 

βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον, θα φέρει δύο ράφια στο 

κάτω μέρος για την αποθήκευση διαφόρων ειδών. Στο επάνω μέρος θα φέρει 

ενσωματωμένο στρωματάκι, με προστατευτικά στα πλαϊνά για την αλλαγή 

των βρεφών. Το στρωματάκι θα είναι επενδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη. 

Στο επάνω μέρος επίσης θα φέρει βαθύ ράφια για την τοποθέτηση 

μπουκαλιών ή άλλων υλικών να έχει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες με φρένο 

για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα βρέφη.  

Ενδεικτική διαστάση:93Χ54Χ96 εκ. 

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με 

τα πρότυπα: 

EN71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές 

ιδιότητες 
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ΕΝ 71-2:2011+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα) 

ΕΝ 71-3:2013+Α1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών Μέρος 3: Μετανάστευση 

συγκεκριμένων στοιχείων.  

11 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ 
 

Η πτυσσόμενη αλλαξιέρα βρεφών θα ανοίγει και κλείνει με ευκολία και 

ασφάλεια θα είναι κατάλληλη για βρέφη με βάρος έως 15 κιλά, από πλακάζ 

με μεταλλικά προστατευτικά και δύο ραφάκια .Θα περιλαμβάνει στρωματάκι 

με ενδεικτική διάσταση : 63Χ19Χ79 εκατοστά 

12 
ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ 
 

Θα είναι από αφρώδες  υλικό υψηλής πυκνότητας για να μην χάνει την 

φόρμα του επενδυμένο με αδιάβροχο πλαστικό υλικό, με ανασηκωμένα τα 

πλαϊνά και το προσκέφαλο, σε διάσταση: 85Χ75Χ6 εκ. περίπου. 

13 
ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΕ 
ΣΤΡΩΜΑ 
 

Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης 

ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, 

μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα θα περικλείεται με 

καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το 

καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει 

ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα θα 

αποτελείται από ξύλινες πήχες για να μπορεί να αερίζεται το στρώμα (και όχι 

από νοβοπάν). Θα φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή 

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

Απαιτείται έκθεση δοκιμών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με 

τα πρότυπα:  

EN 716-1:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια 

Απαιτήσεις ασφαλείας)  

EN 716-2:2008+A1-2013 (Έπιπλα, Παιδικό Κρεβάτι και νηπιακή κούνια 

Μέθοδοι δοκιμών) διαστάσεις περίπου: 135Χ75Χ93,5εκατοστά.  

Το στρώμα του θα είναι ημίσκληρο με ορθοπεδικό τελάρο. Πυκνότητα 

ελατηρίων 108 ελατήρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Διάμετρος σύρματος 

ελατηρίων 2,4 mm. Υλικά γεμίσματος: λευκός βαμβακερός τάπητας 

(πεπιεσμένος), 100% ελληνικό βαμβάκι (αφράτο). Υλικά καπιτονέ: ύφασμα 

ζακάρ καπιτοναρισμένο με πιστοποίησης Ο eko-tex, ακρυλική βάτα 170 gr / 

m2, Νοnwoven 40 gr/m2. Περιλαμβάνει 2 εξαεριστήρες. Επίσης φέρει 

αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά. Ενδεικτική διάσταση: 129Χ60Χ13 

εκατοστά, περίπου. 
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ΚΡΕΒΑΤΙ 
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ -
ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΕ 
ΣΤΡΩΜΑ 
 

Κρεβάτι βρεφικό πτυσσόμενο θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο 
φουρνιστής οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 
Να διπλώνεται  και να μαζεύει με μία μόνο κίνηση, να περιλαμβάνει ρόδες 
για την εύκολη μετακίνηση. Οι ενδεικτικές του διαστάσεις θα είναι : 
123Χ65Χ77 εκ.  και μαζεμένο: 123Χ13Χ77 εκ.  

15-19 
ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 
 

Κρεμάστρες  παπάκια, τραινάκι, πόλη, γατάκια, ζωάκια, 

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

οξιάς, θα είναι  μορφοποιημένες με διάφορες παραστάσεις χαραγμένες , θα  

Φέρει 6-8 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα 

είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη.  Τα χρώματα και τα 

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

περιβάλλον. Διαστάσεις: 97Χ35 εκ. περίπου. 

20-23 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ  
 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΑΛΑΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 

Μαλακό κάθισμα σαλιγκάρι, από ανθεκτικό αφρώδες υλικό καλυμμένο με 

ανθεκτικό ύφασμα από PVC, εύκολο καθάρισμα ,για τη δημιουργία μιας 

γωνιάς παιχνιδιού ,ενδεικτική διάσταση 107 x 28 x 38 εκατοστά. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΑΛΑΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ 

Μαλακό κάθισμα αεροπλάνο από ανθεκτικό αφρώδες υλικό καλυμμένο με 

ανθεκτικό ύφασμα από PVC, εύκολο καθάρισμα,  ενδεικτική διάσταση 

103x 103 x 47 εκατοστά 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΤΑ 

Μαλακό κάθισμα  κοτούλα από ανθεκτικό αφρό καλυμμένο με ανθεκτικό 

ύφασμα από PVC, εύκολο να διατηρηθεί καθαρό, με ενδεικτική διάσταση 

117 x 27 x 50 εκατοστά. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΜΑΛΑΚΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ 

Μαλακό κάθισμα  Κροκόδειλος, από ανθεκτικό αφρώδες υλικό καλυμμένο με 

ανθεκτικό ύφασμα από PVC, εύκολο στο καθαρισμό του, με ενδεικτική 

διάσταση : 126x28x27εκατοστά. 
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24 
 
ΣΑΛΟΝΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ 
 

 

ΣΕΤ ΣΑΛΟΝΑΚΙ :Το σετ σαλονάκι θα αποτελείται από: 

 ένα καναπεδάκι με διαστάσεις προσαρμοσμένες στην ανάπτυξη των 

παιδιών, με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή με επένδυση 

αφρώδους, με ανθεκτικό ύφασμα για μακροχρόνια χρήση για γωνιά 

ανάγνωσης σε χρώματα επιλογής μας με ενδεικτική διάσταση  

120x60x55 εκατοστά.  

 

 ένα πολυθρονάκι με διαστάσεις προσαρμοσμένες στην ανάπτυξη των 

παιδιών με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή με επένδυση 

αφρώδους,  ανθεκτικό ύφασμα για μακροχρόνια χρήση, με 

ενδεικτική διάσταση 50 x 60 x 55 εκατοστά 

 

 ένα σκαμπό με διαστάσεις προσαρμοσμένες στην ανάπτυξη των 

παιδιών, με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή με επένδυση 

αφρώδους, με ανθεκτικό ύφασμα για μακροχρόνια χρήση, ενδεικτική 

διάσταση   40 x 40 x 30 εκατοστά σε χρώματα επιλογής μας με 

ενδεικτική διάσταση 

 

25-26 

ΒΡΕΦΟΦΩΛΙΑ ΣΕ 
ΣΧΗΜΑ ΚΑΜΠΙΑ-
ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
 

Βρεφική  φωλιά σε σχήμα κάμπιας, για την ξεκούραση των βρεφών που 

αποτελείται από  μαξιλάρια που θα είναι γεμάτα με σφουγγάρι για ασφαλή 

τοποθέτηση βρεφών, διακοσμημένο με βαμβακερό ύφασμα, με ενδεικτική 

διάμετρο: 140 εκατοστά. Ύψος: 20 εκατοστά. 

 

Βρεφική  φωλιά σε σχήμα λουλούδι, κατασκευασμένη από μαλακό αφρώδες 

υλικό επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα, να  έχει σχήμα  λουλούδι με 8 

πέταλα γεμισμένα με σφουγγάρι τα οποία είναι επενδυμένα με βαμβακερό 

ύφασμα σε 4 διαφορετικά σχέδια: 2 μονόχρωμα, ένα πουά και ένα ριγέ. Με 

στρώμα βάση για ασφαλή τοποθέτηση βρεφών, ενδεικτική διάμετρος : 150 

εκ. Ύψος: 17 εκ.  
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27 
ΜΠΑΡΑ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 
ΒΡΕΦΩΝ 
 

ΜΠΑΡΑ βαδίσματος βρεφών με καθρέφτη, κατασκευασμένη  από συνθετικό 

ξύλο Μ.D.F. με επένδυση οξιάς το πλαίσιο  και από ξύλο φουρνιστής οξιάς 

άριστης ποιότητας  η μπάρα, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή 

χρωματιστή. Ο καθρέφτης θα είναι άθραυστος για την ασφάλεια των νηπίων. 

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα 

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

το περιβάλλον, ενδεικτική διάσταση:120Χ75 εκ. ύψος. 

 

28 
 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ  
 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ BABY, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό 

εξαιρετικής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής από την BIG, είναι ελαφρύ, 

καθιστώντας το ιδανικό για να το τοποθετήσετε οπουδήποτε, να έχει  δύο 

σκαλοπατάκια, επιτρεπόμενο βάρος 50 klg. με ενδεικτική  διάσταση: 39 x 37 

x 21 εκατοστά. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος 

CPV: 39161000-8: Έπιπλα παιδικού σταθμού 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 65,00 € 650,00 € 

2 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΧΩΡΊΣ ΔΙΣΚΟ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 13 40,00 € 520,00 € 

3 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΚΕΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 45,00 € 225,00 € 

4 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 165,00 € 495,00 € 

5 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ(ΣΥΝΘΕΣΗ 
3 ΤΡΑΠΕΖΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 348,00 € 696,00 € 

6 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΡΟΤΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 112,00 € 336,00 € 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Α.M:    67/2020  

Χαλάνδρι,   9 /06 /2020 

Αρμόδια : Δημοπούλου Αθανασία ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια επίπλων»  

 Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  
  Πάτημα Χαλανδρίου 

Ταχ. Κωδ. : 152 38   

Τηλέφωνα : 210 6017054, 210 6017056 

Φαξ : 210 6017091 

Email : preschooledu@halandri.gr 

mailto:preschooledu@halandri.gr
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7 
ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΑ ΜΕ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 58,00 € 580,00 € 

8 ΠΑΡΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 189,00 € 378,00 € 

9 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ -ΕΠΙΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 382,00 € 382,00 € 

10 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΤΡΟΛΕΪ-ΕΠΙΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 297,00 € 1.782,00 € 

11 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 142,00 € 142,00 € 

12 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 26,00 € 260,00 € 

13 ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 248,00 € 1.240,00 € 

14 ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 215,00 € 1.505,00 € 

15 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΠΑΠΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 62,00 € 62,00 € 

16 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΤΡΑΙΝΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 69,00 € 69,00 € 

17 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΠΟΛΗ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 69,00 € 69,00 € 

18 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΓΑΤΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 69,00 € 69,00 € 

19 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΖΩΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1 69,00 € 69,00 € 

20 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 122,00 € 732,00 € 

21 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 160,00 € 960,00 € 

22 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 123,00 € 615,00 € 

23 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 123,00 € 615,00 € 

24 
ΣΑΛΟΝΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ (ΣΕΤ 
ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
ΣΚΑΜΠΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 440,00 € 440,00 € 

25 ΒΡΕΦΟΦΩΛΙΑ ΚΑΜΠΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 146,00 € 876,00 € 
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26 ΒΡΕΦΟΦΩΛΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 7 150,00 € 1.050,00 € 

27 ΜΠΑΡΑ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 255,00 € 255,00 € 

28 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 13,00 € 130,00 € 

          
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

15.202,00 € 

        ΦΠΑ 24% 3.648,48 € 

          
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
18.850,48 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 130   

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
με τίτλο «Προμήθεια επίπλων», Α.Μ. 67 /2020 

 
Του/ης………………………………………………………………………………………………………………………………………………...με…….έδρα 

τ.......……………………………Οδός……………………………………………………………………Αριθμ ……………Τ.Κ. ……………….. Τηλ. 

…………….………….…..Fax……………………………………………Email: ……………………………………………………………………………………. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. 

ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος 

CPV: 39161000-8: Έπιπλα παιδικού σταθμού 

A/A  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

2 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΧΩΡΊΣ ΔΙΣΚΟ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 13   
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3 
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΚΕΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

4 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

5 
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ(ΣΥΝΘΕΣΗ 
3 ΤΡΑΠΕΖΙΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

6 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΡΟΤΟΝΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

7 
ΠΑΡΚΟΚΡΕΒΑΤΑ ΜΕ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

8 ΠΑΡΚΟ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

9 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ -ΕΠΙΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

10 ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΤΡΟΛΕΪ-ΕΠΙΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 6   

11 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

12 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙΑ ΑΛΛΑΞΙΕΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

13 ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

14 ΚΡΕΒΑΤΙ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 7   

15 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΠΑΠΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

16 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΤΡΑΙΝΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

17 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΠΟΛΗ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

18 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΓΑΤΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

19 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ(ΖΩΑΚΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

20 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6   

21 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 6   
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22 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

23 ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΑΛΑΚΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

24 
ΣΑΛΟΝΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ (ΣΕΤ 
ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
ΣΚΑΜΠΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

25 ΒΡΕΦΟΦΩΛΙΑ ΚΑΜΠΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6   

26 ΒΡΕΦΟΦΩΛΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 7   

27 ΜΠΑΡΑ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

28 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

          
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

 

        ΦΠΑ 24%  

          
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 130   

                                                                                       

 

Χαλάνδρι,.…/…../2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


