Αρ. Μελέτης:98/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝΣΤΑΘΜΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμός Παιδικού
Σταθμού Ν. Καρδιάς Δήμου
Κοζάνης για την ίδρυση δύο νέων
τμημάτων βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.666,52 €
ΧΡΗΣΗ: 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. Μελέτης: 98/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμός
Παιδικού Σταθμού Ν. Καρδιάς
Δήμου Κοζάνης για την
ίδρυση δύο νέων τμημάτων
βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.666,52 €
ΧΡΗΣΗ: 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εισαγωγή - Σκοπός
Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφικού Σταθμού Ν.
Καρδιάς του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο της προσαρμογής στο Π.Δ 99/2017 .
Η δαπάνη θα επιβαρύνει κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης
χρήσης οικονομικού έτους 2020 που αφορούν την «Προμήθεια εξοπλισμού για την
ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής ,παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας »
και συγκεκριμένα:
ΚΩΔΙΚΟΣ:15.7135.0004 Χρηματοδότηση μέσω ΕΕΤΑΑ ποσό 9.007,94 ευρώ.
ΚΩΔΙΚΟΣ:15.7135,0005 Ιδία έσοδα ποσό 12.658,58 ευρώ.
Στον παραπάνω σταθμό θα φιλοξενηθούν 20 βρέφη
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τους από την
κατασκευάστρια εταιρεία, τουλάχιστον για ένα έτος.
Τα είδη παραλαμβάνονται θα πρέπει να συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές
και να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Οι προδιαγραφές ασφάλειας
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
Περιγραφή του εξοπλισμού
Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
Τα έπιπλα αφορούν, τις αίθουσες βρεφών, κυρίως σε ότι αφορά στον ύπνο των
βρεφών. Προβλέπονται έπιπλα, (κρεβατάκια βρεφών και νηπίων), έπιπλα αλλαγής
βρεφών καθώς και έπιπλα γραφείου
Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Με τις ηλεκτρικές συσκευές θα γίνει αντικατάσταση του εξοπλισμού της κουζίνας με
σκοπό την παρασκευή των προγευμάτων και των γευμάτων των βρεφών (ηλεκτρική
κουζίνα ψυγείο πλυντήριο πιάτων κτλ) καθώς ο εξοπλισμός είναι πολύ παλαιός
πρέπει να αντικατασταθεί.
Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
προτζέκτορα, απαραίτητων για τον εκσυγχρονισμό στη λειτουργία του Σταθμού.
Γ. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τα είδη ιματισμού αφορούν εξοπλισμό που θα χρειαστεί για τη καθημερινή λειτουργία
των βρεφικών τμημάτων και προβλέπονται σεντόνια ,κουβέρτες ,υποστρώματα

αλλαγής κ.τ.λ. που σχετίζονται με τη φροντίδα και υγιεινή των φιλοξενούμενων
βρεφών.

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Αγορά εποπτικού υλικού για τον εξοπλισμό των δύο νέων βρεφικών τμημάτων
(γωνιές, οικοδομικό υλικό, παζλ, παιχνίδια, όργανα γυμναστικής κ.λ.π).για την
καθημερινή απασχόληση και εκπαίδευση των βρεφών.
Ε. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
Αγορά διαφόρων ειδών που σχετίζονται με την προετοιμασία ,παρασκευή και
σερβίρισμα του φαγητού καθημερινά (ταψιά, κατσαρόλα, χύτρα πιάτα, μπωλ ,
καροτσάκι σερβιρίσματος )

Συντάκτρια
Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Ελένη Κουκουλιού

Ευαγγελία Μαστοροδήμου

Αρ. Μελέτης: 98/2020

Προμήθεια εξοπλισμού για την
ίδρυση δύο νέων τμημάτων
βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.666,52 €
ΧΡΗΣΗ: 2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΟΜΑΔΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
Ντουλάπες κλειστές διαστ.
83Χ42Χ160 εκ.
Γραφείο διαστ. 120 Χ 80 εκ.
Συρταριέρα γραφείου
Καρέκλες γραφείου
Καρέκλες επισκεπτών με κάθισμα με
πλάτη από πανί
Κρεβατάκια παιδικά με κάγκελο
ασφαλείας με τα αντίστοιχα
ορθοπεδικά στρωματάκια
Αλλαξιέρες ξύλινες ύψους 1,20
Χ0,60 μ. με συρτάρια
Μοκέτες μπουκλέ 5 χιλ. με
αντιολισθητική βάση
Στρώματα γυμναστικής διαστάσεις
120Χ60Χ8 εκ.
Ράντσο Weplay νηπίων
Στρώματα για ράντσο Werplay
νηπίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

τεμάχια

2

220,00 €

440,00 €

τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια

1

170,00 €
90,00 €
60,00 €

170,00 €
90,00 €
120,00 €

τεμάχια

2

40,00 €

80,00 €

τεμάχια

15

220,00 €

3.300,00 €

τεμάχια

2

180,00 €

360,00 €

τμ.

12

20,00 €

240,00 €

τεμάχια

14

49,00 €

686,00 €

τεμάχια

12

45,00 €

540,00 €

τεμάχια

12

36,00 €

432,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Α

6.458,00 €

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1
2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1.549,92 €
8.007,92 €

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1

Πλυντήριο πιάτων 60cm ανοξείδωτο

τεμάχια

1

400,00 €

400,00 €

2

τεμάχια

1

550,00 €

550,00 €

3

Ψυγειοκαταψύκτης
Πλυντήριο ρούχων 9 κιλών
85x60x52

τεμάχια

1

500,00 €

4

Ηλεκτρική Κουζίνα επαγγελματική

τεμάχια

1

500,00 €
2.000,00
€

2.000,00 €

5

Αποροφητήρας

τεμάχια

1

350,00 €

350,00 €

6

Φορητός υπολογιστής

τεμάχια

1

600,00 €

600,00 €

7

Προτζέκτορας

τεμάχια

1

500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Β

500,00 €
4.900,00 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κουβερτάκια μάλλινα διαστάσεων
1,20 χ 0,80 μ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

1.176,00 €
6.076,00 €

ΔΑΠΑΝΗ

τεμάχια

20

20,00 €

400,00 €

Πικέ κουβερτάκια 1,20Χ0,80μ
Σεντονάκια βαμβακερά διαστάσεων
1,20 Χ0,60 μ. με μαξιλαροθήκες και
μαξιλαράκια

τεμάχια

20

15,00 €

300,00 €

τεμάχια

40

30,00 €

1.200,00 €

Πετσέτες προσώπου βαμβακερές

τεμάχια

30

5,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Γ

150,00 €
2.050,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

492,00 €
2.542,00 €

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Ξύλινο αμμοδοχείο παιδικής χαράς
Παιδαγωγικές Γωνιές (μανάβικοκομμωτήριο- μουσικής- μαρααγκού)
Εκπαιδευτικά παιχνίδια (παζλαντιστοίχισης- σφηνώματα)
Eπιτραπέζια παιχνίδια

τεμάχια

1

400,00 €

τεμαχια

4

500,00 €

τεμάχια
τεμάχια

10

20,00 €
20,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ

20

400,00 €
2.000,00 €
200,00 €
400,00 €
3.000,00 €
720,00 €

24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Δ

Α/Α
ΟΜΑΔΑ
Ε
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΓΕΙΡΕΙΟΥ
Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,60X0,40
Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20
μ.
Χύτρα βαθιά ανοξείδωτη με καπάκι
Πιάτα, μπωλ, ποτήρια μελαμίνης
Μαχαιροπίρουνα
Κουτάλες.
Καροτσάκι σερβιρίσματος φαγητού

3.720,00 €

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμάχια

2

30,00 €

60,00 €

τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια

2

90,00 €
120,00 €
5,00 €
1,00 €
5,00 €
90,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
Ε

180,00 €
120,00 €
375,00 €
100,00 €
50,00 €
180,00 €
1.065,00 €

1
75
100
10
2

ΤΙΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

255,60 €
1.320,60 €

17.473,00 €
4.193,52 €
21.666,52 €

Συντάκτρια
Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Ελένη Κουκουλιού

Ευαγγελία Μαστοροδήμου

Αρ. Μελέτης: 98/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμός Παιδικού
Σταθμού Ν. Καρδιάς Δήμου
Κοζάνης για την ίδρυση δύο
νέων τμημάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.666,52 €
ΧΡΗΣΗ: 2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

ΟΜΑΔΑ Α – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
Ντουλάπες κλειστές διαστάσεις83Χ42Χ160εκ.

Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο
φυσικό στρώμα του ξύλου ή χρωματιστό.. Τα μετακινούμενα ράφια στηρίζονται
μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφιΤα
πλαϊνά έχουν καμπυλωτό τελείωμα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα
για τα παιδιά Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και
φιλικά προς το περιβάλλον.
2.Γραφείο διαστάσεων 120Χ80Χ72εκ.
H επιφάνεια (καπάκι) των γραφείων είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής
laminate πάχους 30 mm με porst-forming τελειώματα.Τα πλαϊνά κατασκευάζονται
από υψηλής αντοχής laminate πάχους 25mm. Η Μετώπη (Ποδιά) είναι
κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 mm.
Λοιπά στοιχεία : Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης)
γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την
εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη.
3.Συρταριέρα γραφείου
Η συρταριέρα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm με
porst-forming τελειώματα. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18 mm
κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate. Η κίνηση των συρταριών γίνεται
μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Οι συρταριέρες φέρουν
όλες κλειδαριές ασφαλείας. Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει μολυβοθήκη
ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος.
4.Καρέκλες γραφείου
Καρέκλες εργασίας γραφείου, με πλάτη ψηλή, με μπράτσα, τροχήλατο ανατομικό. Με
σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή με ρόδες. Το ύψος της καρέκλας
και η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται με μοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερματίνη
σε διάφορα χρώματα

5.Καρέκλες επισκεπτών με κάθισμα με πλάτη από πανί
Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης.
Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα
διατομής Φ 25 πάχους 1,5 χιλ. είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία
της έδρας είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα γεφυρωμένα για
μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες και καλύπτονται από
πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή και από αφρώδες ειδικά διαμορφωμένο στην
ανατομία του ανθρώπινου σώματος .Η πλάτη επενδύεται με ύφασμα υψηλής
ποιότητας που πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας και τριβής.
6.Κρεβατάκια παιδικά με κάγκελο ασφαλείας με τα αντίστοιχα ορθοπεδικά
στρώματα Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης
ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και
φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με κάγκελο πεπλατυσμένο και
στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το κάγκελο στη μια πλευρά του
ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος . Ο πάτος πάνω στον οποίο
ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και
όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα
τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.
Διαστάσεις περίπου :125Χ65Χ85εκ. Είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από
κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα
φέρει αδιάβροχη επένδυση. Διάσταση περίπου: 120Χ60Χ13εκ.(ανάλογη με το
βρεφικό κρεβατάκι).
7.Αλλαξιέρες ξύλινες ύψους; 120Χ0,60εκ με συρτάρια
Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο
φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
επάνω μέρος φέρει ενσωματωμένο στρώμα, με προστατευτικά στα πλαϊνά για
αλλαγή των βρεφών. Το στρώμα είναι επενδυμένο με δερματίνη. Όλα τα άκρα
είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη.
Διαστάσεις περίπου :95Χ54Χ96 εκ.
Στρώμα περίπου : 92Χ57 εκ.
8.Μοκέτες μπουκλέ 5 χιλ. με αντιολισθητική βάση.

στο
Στο
την
του

Μοκέτες ριγέ μπουκλέ πέλος αντιολισθητική βάση από latex πάχος 5χιλιοστών.Τα
συνολικά τετραγωνικά της κάθε μοκέτας θα είναι 6 τετραγωνικά μέτρα.
9.Στρώματα γυμναστικής 120Χ60Χ8 εκ.
Στρώματα γυμναστικής από δερματίνη σε διάφορα χρώματα διαστάσεων 120Χ80Χ8
εκ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εκγύμναση των βρεφών αλλά και ωε
στρώματα τοίχου και πλάτης για την γωνιά των καθημερινών δραστηριοτήτων.
10.Ράντσο Werplay νηπίων
Ράντσο πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό με στρογγυλεμένες γωνιές για μεγαλύτερη
ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα διαστάσεις 140Χ58Χ14 εκ.
11. Στρώματα για ράντσο Werplay νηπίων
Στρώματα για το ράντσο διαστάσεων 133Χ50Χ4 εκ. με λαστιχάκια για να είναι
σταθερά

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1Πλυντήριο πιάτων 60 εκ .ανοξείδωτο
Ο καθαρισμός θα γίνεται με σύστημα φρέσκου νερού σε κάθε στάδιο πλύσης
(FRESHWATER) με σημαντικά πλεονεκτήματα (καλύτερη ποιότητα πλύσης, καλύτερη
υγιεινή χωρίς κατάλοιπα ουσιών & οσμών από την προηγούμενη πλύση). Οι
διαστάσεις του χώρου πλύσης είναι: ύψος 56 εκ., πλάτος 53 εκ., βάθος 50 εκ., &
είναι κατασκευασμένος από διπλά τοιχώματα με ειδικό θερμομονωτικό υλικό. Οι
διαστάσεις του πλυντηρίου δίνουν την δυνατότητα της πλύσης πιάτων διαμέτρου έως
και 32 εκ.(+6 εκ.). Σύστημα τριπλού φίλτρου για την όσο δυνατόν καλύτερη και
υγιεινή πλύση. Το εσωτερικό του και το περίβλημά του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι
18/9. Η πόρτα ανοίγει από μπροστά & είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτη
λαμαρίνα . Με το άνοιγμά της διακόπτεται άμεσα κάθε λειτουργία για λόγους
ασφαλείας. Το πλυντήριο έχει περιστροφικούς βραχίονες εκτόξευσης νερού , για
πληρέστερη σάρωση της πλύσης. Η επιλογή προγραμμάτων γίνεται μέσω
περιστροφικού διακόπτη και πλήκτρων, επίσης υπάρχει ένδειξη του υπόλοιπου
χρόνου και θερμοκρασίας του
προγράμματος. Πάνω στον πίνακα χειρισμού
υπάρχουν άλλες τρείς λυχνίες που επισημαίνουν πρόβλημα στην παροχή νερού, στην
αποχέτευση , και του λιμπιντικού.
Το πλυντήριο θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με τα παρακάτω:
 Ενσωματωμένη αντλία απορρυπαντικού και διανεμητή στεγνωτικού.
 Διακόπτη ασφαλείας ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία του πλυντηρίου σε
περίπτωση που ανοίξει η πόρτα.
 Σωλήνα παροχής νερού και σωλήνα αποχέτευσης για εύκολη εγκατάσταση.
 δύο κάνιστρα ρηχών πιάτων, δύο κάνιστρα βαθέων πιάτων και δύο κάνιστρα
μαχαιροπήρουνων.
Τάση λειτουργίας 380/50/3.
Το πλυντήριο θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ποιότητας και
ασφαλείας CΕ.
2.Ψυγειοκαταψύκτης
Ψυγειοκαταψύκτης με
θάλαμο συντήρησης επαγγελματικού τύπου από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 και με καταψύκτη 4 αστέρων, σύστημα super
frost, ωφέλιμη χωρητικότητα περίπου 100 lit, ενεργειακή κλάση Α, χρόνος
διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος περίπου 25 ώρες,
ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας. Περιέχει τρία συρτάρια πλαστικοποιημένα.
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Μία πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς, ηλεκτρονικό
θερμόμετρο με ένδειξη στην εμπρόσθια όψη, αυτόματη απόψυξη και σύστημα
αποχέτευσης με εξατμιστή νερού, ψυκτικό υγρό R 134a, θερμοκρασία λειτουργίας 0
έως 10 oC σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 45 oC. Πόδια ανοξείδωτα
ρυθμιζόμενα Στο εσωτερικό θα φέρει πλαστικοποιημένα ράφια-σχάρες.
3 Πλυντήριο ρούχων
Χωρητικότητα κάδου 6-8 kg, ενεργειακή κλάση Α++ ή Α+++, κάδος ανοξείδωτος,
στροφές 400 - 1200 ή 1400 rpm, δυνατότητα της μείωσης της συνολικής διάρκειας
του κύκλου πλύσης από 15% - 40% ανάλογα με το πρόγραμμα και την ποσότητα
των ρούχων. Ενδείξεις με σύμβολο στην οθόνη για την εξέλιξη και το χρόνο λήξης
του προγράμματος, για την υπερβολική δοσολογία απορρυπαντικού, την επιλογή

στροφών, το κλείδωμα της συσκευής και τη διάγνωση σφαλμάτων – προβλημάτων.
Δυνατότητα επιλογής "χωρίς στύψιμο", παύση ξεβγάλματος, αθόρυβη λειτουργία και
καλή ζυγοστάθμιση για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.
4 Ηλεκτρική κουζίνα επαγγελματική
Με 4 μαντεμένιες εστίες ελεγχόμενης η κάθε μία από διακόπτη 3 θέσεων και άνω,
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, εξωτερικές διαστάσεις περίπου:
80x90x85 cm, ενδεικτική ισχύς εστιών 4 Χ 4 KW, φούρνου 6 KW. Είναι κατασκευή
βαρέως τύπου επιδαπέδια, για επαγγελματική χρήση συνεχούς λειτουργίας. Οι
διακόπτες , φούρνου και εστιών είναι τοποθετημένοι «σε σειρά» στην πρόσοψη πάνω
από το φούρνο. Όλη η κουζίνα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8,
κουρμπαριστό προς την πλευρά του χειριστή. Οι λεκάνες των εστιών δημιουργούνται
με πρεσάρισμα ώστε να μην υπάρχουν γωνίες από συγκολλήσεις. Στο άνω μέρος η
συσκευή είναι ελαφρά υπερυψωμένη για να συγκρατούνται τα υγρά.
Περιλαμβάνονται δύο ταψιά για το φούρνο.
5. Φούσκα απαγωγής οσμών τοίχου (αποροφητήρας)
Κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα (AISI 304), πάχους 0,8 mm κρεμαστή
στον τοίχο, διαστάσεων περίπου 160 Χ 80 Χ 60 εκ.. Εσωτερικά θα υπάρχει
λιποσυλέκτης. με υποδοχή για φίλτρα και σωλήνα απομάκρυνσης λαδιών. Τα φίλτρα
περιλαμβάνονται. Επίσης περιλαμβάνεται το μοτέρ και οι σωλήνες απαγωγής.
6. Φορητός Υπολογιστής
Χαρακτηριστικά
Μοντέλο

Να αναφερθεί

Επεξεργαστής

>= Intel Core i5-8265U ή αντίστοιχος

Μνήμη RAM
Σκληρός δίσκος SSD
Οθόνη

>= 4GB DDR4
>= 256GB SSD
= 15,6”

Ανάλυση οθόνης

=1920x1080

Δίκτυο Ethernet
Συνδέσεις
Κάρτα ήχου
Ηχεία
Οπτικό μέσο

Integrated Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
USB 3.0, WiFi, HDMI
On Board
Ενσωματωμένα
CD/DVD+/-RW SATA

Επιπλέον
χαρακτηριστικά

-

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10, Ελληνική έκδοση

Εγγύηση

Απαίτηση

Web Camera ≥ 720p
Πληκτρολόγιο με Ελληνικά γράμματα στα
πλήκτρα.

>=12 μήνες από τον κατασκευαστή

7. Προβολέας (Projector)

Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Μοντέλο
Τεχνολογία Προβολής
Ανάλυση
Φωτεινότητα
Αντίθεση
Σύνδεση

Να αναφερθεί
DLP
>=1920x1080 pixels
>=3000 Ansi Lumens
>=10000:1
D-Sub(VGA), HDMI

Απάντηση

Παραπομπή

Εγγύηση

>=24 μήνες από τον κατασκευαστή
ΟΜΑΔΑ Γ – ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Κουβερτάκια μάλλινα 1,20Χ0,80μ.
Μάλλινα 100%.Ενδεικτικές διαστάσεις1,20Χ0,80μ.
2.Πικέ κουβερτάκια 1,20Χ0,80εκ.
Βαμβακερά 100%.Ενδεικτικές διαστάσεις1,20Χ80 εκ.
3.Σεντονάκια βαμβακερά 1,20Χ0.60μ.με μαξιλαροθήκες και μαξιλαράκια
Σεντονάκια βαμβακερά 100% Ενδεικτικές διαστάσεις
(1,20 Χ 0,60 μ.) με μαξιλαροθήκη, διαστάσεων (30 Χ 40
εκ.) με τα αντίστοιχα ανατομικά μαξιλάρια.
4,Πετσέτες προσώπου βαμβακερές Πετσέτες
προσώπου
μεγάλης
απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100% σε διάφορα χρώματα.
ΟΜΑΔΑ Δ– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1. Ξύλινο αμμοδοχείο παιδικής χαράς
Αποτελείται απο ημικυκλική κατασκευή. Το ύψος του ξύλου πάνα από το έδαφος
είναι 30cm Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω του ενός (1) έτους.
Για την ασφάλεια των παιδιών απαιτείται απόσταση από άλλα όργανα τουλάχιστον
2m
2. Παιδαγωγικές γωνιές (κουζινάκι-κομμωτήριο-μουσικής-μανάβικο)
Κουζινάκι ξύλινο (κουζίνα με εστίες και φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων,
νεροχύτη και Ντουλαπάκι) Ενδεικτικών διαστάσεων 75χ65 χ 100 εκ.
Γωνία κομμωτηρίου με καθρέπτη Ενδεικτικών διαστάσεων 73 χ 40 χ 110 εκ.
Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να
διατηρούνται ανεξίτηλα.
Γωνιά μουσικής που περιλαμβάνει διάφορα μουσικά όργανα χρήσιμα κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία
Μικρό Μανάβικο να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση
οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ,να έχε δύο κεκλιμένα ράφια στα
οποία να χωράνε τέσσερα καφάσια .Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη
τοξικά. Οι διαστάσεις περίπου 67Χ55Χ125ΕΚ.
3 Εκπαιδευτικά παιχνίδια (αντιστοίχισης-σφηνώματα)
Οικοδομικό υλικό, κάρτες αντιστοίχησης, κάρτες συσχετισμών, ξύλινα σφηνώματα,
εκπαιδευτικό υλικό (μικροί λαγοί),μινι μοκετάκια συναισθημάτων ,cd game φύση και
ζώα ,μουσικά όργανα και δραστηριότητες.
4. Επιτραπέζια παιχνίδια
παζλ επιπέδων (μηλιά, καρότο, μπανάνα),παζλ (η ζωή στη φάρμα),
παζλ (ζωάκια),παζλ (το σώμα μου)

Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι από υλικά μη τοξικά, ελαφριά, που εξασφαλίζουν την
ασφάλεια των παιδιών που τα χρησιμοποιούν και να έχουν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές για τις αντίστοιχες ηλικίες των παιδιών.
ΟΜΑΔΑ Ε – ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
1.Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,60X0,40
Ταψί φούρνου
ανοξείδωτο κατάλληλο για
πλυντήριο 0,60 Χ 0,40μ.
2.Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20 μ. Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20 μ.
ΙΝΟΧ 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1
εκ. σάντουιτς (ανοξείδωτο ατσάλι-χάλυβας-ανοξείδωτο ατσάλι). κατάλληλο για
πλύσιμο στο πλυντήριο
4.Χύτρα βαθιά ανοξείδωτη με καπάκι
Χύτρα ανοξείδωτη με καπάκι 0,50 χ 0,20 μ. ΙΝΟΧ 18/10 με εξωτερική στίλβωση.
Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς (ανοξείδωτο ατσάλιχάλυβας-ανοξείδωτο ατσάλι) κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο
5.Πιάτα, μπωλ, ποτήρια μελαμίνης
Πιάτα φαγητού μελαμίνης μικρά, κατάλληλα για χρήση από μικρά παιδιά
σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, κατάλληλα για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πιάτα φαγητού μελαμίνης μεγάλα βαθιά για σούπες, κατάλληλα για χρήση από
μικρά παιδιά σύμφωνα
με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, κατάλληλα για
πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μπολ φαγητού μελαμίνης μικρά, κατάλληλα για χρήση από μικρά παιδιά
σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, κατάλληλα για πλύσιμο στο
πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες
6.Μαχαιροπίρουνα Μαχαιροπίρουνα ανοξείδωτα 18/10 κατάλληλα για πλύσιμο στο
πλυντήριο.
7.Κουτάλες.Κουτάλες ανοξείδωτες 18/10 κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο
8.Καροτσάκι φαγητού
Καρότσι μεταφοράς φαγητού τροχήλατο με 4 ρόδες περιστροφικές εκ των οποίων οι
δύο με φρένο, ανθεκτική, εργονομική κατασκευή με 3 ράφια περίπου. Ενδεικτικές
διαστάσεις καροτσιού 90Χ60Χ93 εκ.

Συντάκτρια
Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Ελένη Κουκουλιού

Ευαγγελία Μαστοροδήμου

