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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 
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. 
 
 

• Όλα τα κατωτέρω προς προµήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αµεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, 

ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασµένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη µεταφορά τους και αλλοίωση 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγµένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και 

αναγνωρισµένου τύπου (µοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη.  

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

τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών, ρύθµισης και θέσης σε λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών. Τα είδη  θα 

εγκατασταθούν µε µέριµνα, ασφάλεια και δαπάνη του προµηθευτή της και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, 

εντός ωραρίου λειτουργίας στους χώρους των ∆οµών, δηλαδή έως τις 3.00 µ. µ.Επίσης, στην τιµή προσφοράς του 
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προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται η ενηµέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στο 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.  

• Κατά την παράδοση τους τα είδη, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική 

γλώσσα, σετ εξαρτηµάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις. 

 

• Όλα τα έπιπλα που περιλαµβάνονται στην προµήθεια θα είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή 

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

πέρασµα του χρόνου.Η κατασκευάστρια/προµηθεύτρια εταιρεία των προς προµήθεια ειδών της µελέτης θα πρέπει να 

εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναµο αυτού. 

• Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – EuropeanNorms), 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 κτλ), 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. 

• Για το παιδικό πάπλωµα» καθώς και για την επένδυση των στρωµάτων θα προσκοµιστεί το πιστοποιητικό ΟΕΚΟ ΤΕΧ που 

δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγµένο από επιβλαβείς ουσίες 

που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.  

• Τα ηλεκτρικά είδη θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή 

άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού και θα φέρουν σήµανση CE για την οποία θα προσκοµιστεί το σχετικό πιστοποιητικό 
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συµµόρφωσης. Επίσης, θα είναι επαγγελµατικά, κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα συνοδεύονται από 

εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

• 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» 

 
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, όπως βιβλιοθήκες, ερµάρια, συρταριέρες, κ.λ.π. θα είναι συναρµολογούµενα 

(για εύκολη µεταφορά και παράδοση), στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, µη χτυπηµένα ή 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: 

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

πρότυπα (ΕΝ). 
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� 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. ∆ηλαδή: 

o Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2 

o Αντοχή στη χάραξη: >2Nt 

o Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο: rating 3 

o Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 

o Ταυτοποίηση του ABS που χρησιµοποιείται στα σόκορα 

o 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). 

 
• 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: 

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

� ΕΝ 1729‐2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµών) 

• Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για: 

� την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως 

αυτό ισχύει. 

� Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η οποία πρέπει να µην είναι τοξική. 

� Τα χρώµατα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας, νερού µη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
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• Το κάθε προϊόν έχει εγγύηση (Ν 3043/2002) τουλάχιστον ίση µε τον χρόνο που προβλέπεται στη γενική περιγραφή στην 

κάθε επιµέρους οµάδα εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιµέρους περιγραφές του κάθε προϊόντος. 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 

∆ήµου (Ν 3043/2002). Ο Σύνδεσµος 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 Σύνδεσµος 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 Συνδέσµου. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 
 

Όλα τα ζητούµενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, απολύτως καινούρια και 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 
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πιστοποιηµένη µε ISO 9001. Οι κατασκευές θα συµµορφώνονται µε τα όρια µετανάστευσηςορισµένων 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 αναφερόµενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές, όπως και οι συνθέσεις και µπορούν να τροποποιηθούν 

προσφέροντας υλικά ανάλογου τύπου και αριθµού, µε τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας. Όλος ο εξοπλισµός θα έχει 

στρογγυλεµένες γωνίες, ασφαλή για τα παιδιά για αποφυγή ατυχηµάτων. Για τα έπιπλα απαιτείται εγγύηση τριών ετών, 

εκτός αν άλλως αναφέρεται στις επιµέρους προδιαγραφές. 

 
 
 

TMHMA Α «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ » 
 
 

Α1 Αλλαξιέρα 
 
Κατασκευασµένη από µοριοσανίδα µε επένδυση µελαµίνης και περιθώρια από PVC. Φέρει 2 ράφια 
στην αριστερή πλευρά, τρία συρτάρια στη δεξιά και ένα ράφι πάνω από τα συρτάρια.  
 
Στο επάνω µέρος τοποθετείται  ειδικό πλαίσιο στο οποίο σφηνώνει το στρώµα αλλαγής βρεφών. 
 
∆ιστάσεις: 101Χ56Χ93 εκ. Πάγκος αλλαγής (στρώµα) 70Χ72 εκ. Το στρώµα περιλαµβάνεται 
 
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) 
 

Α2 Κάθισµα βρεφικό 
 

Βρεφικό κάθισµα από ανθεκτικό υλικό άριστης ποιότητας το οποίο θα φέρει σήµα CE. Θα 
είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό, θα πρέπει επίσης να έχει ρυθµιζόµενο ύψος 
καθίσµατος, ρυθµιζόµενη κλίση πλάτης σε 3 θέσεις, αφαιρούµενο τραπέζι, πλαστικοποιηµένο 
κάλυµµα καθίσµατος και πλάτης. Ζώνη ασφαλείας και υποπόδιο. ∆ύο ρόδες στην πίσω του 
πλευρά. 
 

Α3 Καρεκλάκι bebe . 
 

Κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20mm µε επένδυση οξιάς. Θα είναι 
εξ’ ολοκλήρου βαµµένο σε χρώµα της επιλογής µας. Το καρεκλάκι είναι 
µονταρισµένο και σταθερό, 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. Βγαίνουν δε σε ύψος περίπου 15cm πάνω από το 
κάθισµα προκειµένου να είναι και µπράτσα. 
Στα µπράτσα του (στο επάνω µέρος τους) και στην πλάτη επίσης φέρει χουφτίστες 
για την εύκολη µετακίνησή του. 
 
Όλα τα άκρα και οι γωνίες του να είναι στρογγυλεµένες και ακίνδυνες για τα 
βρέφη. 
 
Όλες οι συνδέσεις των τµηµάτων του καθίσµατος δεν φέρουν εµφανές 
οποιοδήποτε µεταλλικό εξάρτηµα (βίδες, καρφιά, γωνίες). 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιµών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύµφωνα µε τα 
πρότυπα εθνικά (ΕΛΟΤ), ευρωπαϊκά και διεθνή: 
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    ∆ιαστάσεις : 36 Χ 36 Χ 41 εκ. Ύψος καθίσµατος :19 εκ. 
 
EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσµατα – Μέθοδοι δοκιµών για τον καθορισµό αντοχής 
και ανθεκτικότητας), 
 
ΕΝ 1729‐2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, απαιτήσεις 
ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµών) 
 

Α4 Κρεβατάκια νηπίων στοιβαζόµενα 
 
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. Τα τέσσερα 
πόδια του έχουν τετραγωνική διατοµή 5Χ5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να 
αερίζεται το στρώµα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται µε 
ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόµηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει 
ρόδες ενισχυµένες µε φρένο για την εύκολη µετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του 
είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 
 
Το στρώµα δεν περιλαµβάνεται 
 
∆ιαστάσεις:138Χ67Χ20 εκ. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιµών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύµφωνα µε τα πρότυπα: 
 
BS ΕΝ 716-1:2008+Α1-2013  Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση.  
Απαιτήσεις ασφαλείας.  
 
BS ΕΝ 716-2:2008+Α1-2013  Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση.  
Μέθοδοι δοκιµών. 
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Α5 Κρεβατάκια βρεφών. 
 
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 
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 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. 
 
Το στρώµα δεν περιλαµβάνεται. 
 
    ∆ιαστάσεις: 136 Χ 68 Χ 88 εκ. 
.  
 
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). 
 

Α6 Κυψέλη µε 8 ντουλαπάκια 
 
Κατασκευασµένη από µοριοσανίδα µε επένδυση µελαµίνης και περιθώρια PVC.  . Χρώµα σκελετού 
γκρι ανοιχτό και πορτάκια σε έντονα χρώµατα. Φέρει 8 πορτάκια σε διάταξη 2Χ8.  Κάθε πορτάκι φέρει 
κλειδαριά. 
 ∆ιαστάσεις: 80Χ38Χ145 εκ.  
 

Α7 Κυψέλη µε ντουλαπάκια 12 θέσεων 
 
Κατασκευασµένη από  συνθετικό ξύλο M.D.F. µε επένδυση οξιάς, λουστραρισµένη στο φυσικό 
χρώµα του ξύλου µε χρωµατιστές λεπτοµέρειες. 
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Έχει 12 θέσεις – ντουλαπάκια για τις τσάντες και τα αντικείµενα των νηπίων. 
Τα ντουλαπάκια αντί για πόµολο φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσµηµένη µε λουλούδι χαραγµένο 
πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα ακριβείας. Στο κάτω µέρος φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά 
τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη µετακίνησή της. 
Τα χρώµατα και τα βερνίκια που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
 
∆ιαστάσεις: 86Χ40Χ121εκ. 
 

Α8 Πάρκο βρεφικό ξύλινο 
 
Κατασκευασµένο εξ’ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισµένο στο φυσικό χρώµα του ξύλου µε βερνίκι µη τοξικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. Αποτελείται από 4 καγκελάκια πεπλατυσµένα και στρογγυλεµένα σε όλες τους τις 
πλευρές τα οποία ενώνονται µεταξύ τους µε 4 κολονάκια τα οποία στο πάνω µέρος τους 
έχουν στρόγγυλο τελείωµα (µπάλα). Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεµένα και ακίνδυνα για τα 
βρέφη. Κάθε πάρκο θα συνοδεύεται από στρωµατάκι επενδυµένο µε ύφασµα ή δερµατίνη 
υψηλής ποιότητας και αντοχής, σε χρώµα που εσείς θα επιλέξετε. 
 

∆ιαστάσεις: 132Χ132Χ65 εκ. ύψος. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιµών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύµφωνα µε τα πρότυπα:  
 
BS ΕΝ 71-1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες.  
 
BS EN 71-2:2011+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 2: Αναφλεξιµότητα.  
 
BS EN 71-3:2013+A1:2014  Ασφάλεια παιχνιδιών.  Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριµένων 
στοιχείων 

 

Α9 Στρώµα για κρεβάτι βρεφικό. Από κοκοφοίνικα 
 
Ηµίσκληρο - Τελάρο: ορθοπεδικό Πυκνότητα ελατηρίων 108 ελ./m2. ∆ιάµετρος σύρµατος ελατηρίων: 
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2,4 mm, Υλικά γεµίσµατος: Λευκός βαµβακερός τάπητας (πεπιεσµένος) - 100% Ελληνικό βαµβάκι 
(αφράτο). Υλικά καπιτονέ - Ύφασµα ζακάρκαπιτοναρισµένο µε πιστοποίηση O eko-tex - Ακρυλική 
βάτα 170 gr/m2 - Non-woven 40 gr/m2. Περιλαµβάνει 2 εξαεριστήρες. Αδιάβροχη επένδυση στη µία 
πλευρά. 
 
∆ιαστάσεις: 129 x 60 x 18 εκατοστά. 
 

Α10 Στρώµα για το πάρκο 
 
Κατασκευασµένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυµένο µε ύφασµα υψηλής 
ποιότητας και αντοχής σε χρώµατα που εσείς θα επιλέξετε. Όλα τα καλύµµατα βγαίνουν και 
πλένονται εύκολα. ∆ιαστάσεις: 128 x 128 x 5 εκατοστά. 
 

Α11 Τραπεζάκι bebe  
 
Ο εξάγωνος (για µεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετός του θα είναι 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. Το καπάκι θα 
είναι κατασκευασµένο από συνθετικό ξύλο M.D.F20 χιλ. µε επένδυση φορµάικας σε διάφορα 
χρώµατα. Η σύνδεση του σκελετού µε το καπάκι θα γίνεται µε έξι βιδωτές µεταλλικές γωνίες και κόλλα 
για µεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεµένα και 
ακίνδυνα για τα παιδιά. 
 
Στα πέλµατα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη µετακίνησή του και για την 
προστασία του δαπέδου. 
 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται είναι νερού, µη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον. 
 
∆ιάµετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ. 
 
Απαιτείται έκθεση δοκιµών από εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σύµφωνα µε τα πρότυπα:  
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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) 
 

 
 

TMHMA Β. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
 
 

Β1 Κουβέρτα ακρυλική  σε χρώµατα επιλογής της υπηρεσίας 
 
• ∆ιαστάσεις: 110 x 160 εκ. 

Β2 Κουβέρτα πικέ  
 
• Βαµβακερή 100% 
• Πικέ  
• Ζακάρ 
• Ποικιλία χρωµάτων  
• ∆ιαστάσεις: 160 x 120 εκατοστά 

Β3 Μαξιλάρι ύπνου βρεφών.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιµικροβιακό µε γέµιση από αποστειρωµένο βαµβάκι 
και µε εξωτερική επικάλυψη υφάσµατος 100% βαµβακερού. ∆ιαστάσεις 4 4εκ.χ 
31 εκ 
 

Β4 Μαξιλάρι ύπνου νηπίων.  
Μαξιλάρι αντιαλλεργικό, αντιµικροβιακό µε γέµιση από αποστειρωµένο βαµβάκι 
και µε εξωτερική επικάλυψη υφάσµατος 100% βαµβακερού. ∆ιαστάσεις 42εκ.χ 
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32 εκ 
 

Β5 
Μαξιλαροθήκη 100 % βαµβακερή βρεφών 

Β6 
Μαξιλαροθήκη 100 % βαµβακερή νηπίων 

Β7 Πετσέτα προσώπου 100 % βαµβακερή µαλακή, µεγάλης απορροφητικότητας  
και αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώµατα–-πλένεται στους 60 o , χρωµατιστές 
50 X 70 εκ. 

Β8 Πετσέτα σώµατος 100 % βαµβακερή µαλακή, µεγάλης απορροφητικότητας  και 
αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώµατα -πλένεται στους 60 o , χρωµατιστές 70 X 
140 εκ. 

Β9 Πετσέτα χεριών 100 % βαµβακερή µαλακή, µεγάλης απορροφητικότητας  και 
αντοχής σε διάφορα ανεξίτηλα χρώµατα - πλένεται στους 60 o , χρωµατιστές 30 
X 50 εκ. 

Β10 

Σελτεδάκι αδιάβροχο πετσετέ διαστάσεων 60 Χ 70  
Β11 

Σεντόνι  - Πανωσέντονο  100 % βαµβακερό διαστάσεων 170 Χ 115 εκ. 
Β12 Σεντόνια µε λάστιχο - Κατωσέντονο µε λαστιχάκια στις γωνίες ώστε να 

εφαρµόζει σταθερά στο στρώµα 
• Βαµβακερό  100% 
• ∆ιαστάσεις: για στρώµα διαστάσεων 129 Χ 60 Χ 18 εκ. 

 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
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Γ1 Γιογιό ανατοµικό σχήµα & ανασηκωµένη πλάτη 
Γ2 Περπατούρα 

 
TMHMA ∆. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ¨ 

 
Οι προσφερόµενες συσκευές θα είναι κατασκευασµένες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εναρµονισµένες στην Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία και θα φέρουν το σήµα CΕ ΜΑRΚ.  
Όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 24 µηνών (χωρίς περιορισµό ωρών 
εργασίας) και θα καλύπτει όλα τα µέρη των συσκευών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε φυσική φθορά.  
Επί ποινή αποκλεισµού στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται prospectus και τεχνικά εγχειρίδια για 
τον κατωτέρω εξοπλισµό.  
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει, µέσα σε 30 (τριάντα) ηµέρες από την ειδοποίηση του Συνδέσµου να 
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµα που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή 
συντήρηση του.  
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης, εκτός από την επίδειξη και δοκιµή της συσκευής σε λειτουργία και η εκπαίδευση του 
προσωπικού στη χρήση της και η παράδοση βιβλίου µε αναλυτικές οδηγίες χειρισµού και συντήρησης της συσκευής στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
 
∆1 Επαγγελµατική ηλεκτρική Κουζίνα 4 τετράγωνων εστιών  µε φούρνο  

 
Ηλεκτρική κουζίνα NORTHF80E4 βαρέως επαγγελµατικού τύπου, µε τέσσερις 
(4) µαντεµένιες εστίες 30Χ30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο αντιµαγνητικό χάλυβα. 
Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17,6 KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V. Ο 
χειρισµός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) 
διαβαθµίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο µε ανοξείδωτα τοιχώµατα και δύο (2) 
θωρακισµένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι 
αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται µε αναλογικό θερµοστατικό διακόπτη 50ο - 
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300ο C, µε ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι 
ανοξείδωτη µε εσωτερική µόνωση υαλοβάµβακα και θα τερµατίζει σε οριζόντια 
θέση και στο επίπεδο του πυθµένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των 
ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, µε 
ρυθµιζόµενο πέλµα για να ευθυγραµµίζεται η συσκευή. Ενδεικτικές εξωτερικές 
διαστάσεις:80 Χ 90Χ85εκ. (ΠΧΒΧΥ).  

∆2 Επαγγελµατικό Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών. 
 
  Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών ισχύος 5,1kW/230V, από ανοξείδωτη λαµαρίνα 
INOX 18/10.  
Με θερµόµετρο µπόιλερ και κάδου και βαλβίδα στεγνωτικού.  
Με επιλογή 3 χρόνων πλυσίµατος  
 Κατάλληλο και για πλύση δίσκων.  
Στη συσκευασία θα περιλαµβάνεται 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων και 1 
κουταλοθήκη.  
Το υπό προµήθεια πλυντήριο θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης 
τουλάχιστον Α. Καλύτερης ενεργειακής κλάσης θα ληφθεί υπόψη κατά την 
αξιολόγηση.  
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από το φυλλάδιο (prospectus) και την 
ενεργειακή ετικέτα.  
του υπό προµήθεια προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην 
τεχνική προσφορά για αξιολόγηση. Επίσης θα ήταν επιθυµητό να υπολογισθεί το 
Κόστος Κύκλου Ζωής του προϊόντος και να συµπεριληφθεί στην τεχνική 
προσφορά για αξιολόγηση.  
 
∆ιαστάσεις συσκευής: 
Πλάτος: 485 χλστ 
Βάθος: 510 χλστ 
Ύψος: 760 χλστ 
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∆3 Ψυγείο Θάλαµος Συντήρησης ∆ιπλός  
 
Επαγγελµατικό ψυγείο - θάλαµος συντήρησης µε 2 πόρτες US137 INOX 304          
,κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) µε 
λείανση GRIT 180 (Satin). Στηv πρόσοψη θα φέρει θύρα µε εσωτερική 
µόvωση. .Στo πάνω µέρας θα φέρει ηλεκτρονικό 
θερµόµετρο θερµοστάτη επιλογής θερµοκρασιών λειτουργίας 
µε συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας θαλάµου συντήρησης και 
διακόπτη λειτουργίας ΟΝ/OFF.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:            
  Τιµή σύνδεσης: 0,65Kw 
  Τάση: 230V 
  Βάρος: 185Kg                   
  Πλάτος: 1370 χλστ 
  Βάθος: 820 χλστ 
  Ύψος: 2070 χλστ 

 
 
 
 

TMHMA Ε. "ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ¨ 
Ε1 Καθιστό ποδήλατο γυµναστικής BRX-R95 comfortToorx 

-∆ίσκος: Μπροστά 
-Σύστηµα αντίστασης: µαγνητικό ελεγχόµενο από ηλεκτρικό µοτέρ. 
-Βάρος τροχού 10 κιλά. 
-Ρύθµιση αντίστασης ηλεκτρική σε 24 επίπεδα 
-Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά. 
-Θέση σέλας οριζόντια ρύθµιση  µε πλάτη για άνετη θέση άσκησης. 
-Μανιβέλα πεντάλ: 3  κοµµάτια µε δίσκο. 
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-Πεντάλ: µεγάλα µε ιµάντες.  
-Βάρος 43 κιλά   
-∆ιαστάσεις όταν στηθεί :150 χ 60 χ 116 εκατ. 
-Μεικτό βάρος: 48 κιλά. 
-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 
  

Ε2 Καθιστό ποδήλατο γυµναστικής BRX-R 65 comfortToorx 

 

-Σύστηµα αντίστασης µαγνητικό µε 8 επίπεδα ρύθµισης 
-Βάρος τροχού 7 κιλά 
-Μέγιστο βάρος χρήστη 110 κιλά. 
-Καθαρό βάρος 29,5 κιλά. 
-∆ιαστάσεις όταν στηθεί :130 χ 63 χ 97 εκατ.  
-Computer προπόνησης µε οθόνη LCD, µε στήριγµα για smartphone και tablet 
-Λειτουργίες computer  προπόνησης: απόσταση, χρόνος, θερµίδες, καρδιακοί παλµοί, 
ταχύτητα, χιλιόµετρα, αυτόµατη επιλογή ενδείξεων.  
-Σέλα µε οριζόντια ρύθµιση µε πλάτη για άνετη θέση άσκησης  
-Μέτρηση καρδιακών παλµών µε αισθητήρες παλάµης. 
-Ρύθµιση αντίστασης: χειροκίνητη µε  8 επίπεδα ρύθµισης. 
-Πιστοποιήσεις:CE-ROHS-EN957 
 

 
 
 

TMHMA ΣΤ. "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨ 
ΣΤ1 

Συσκευή διαθερµίας µικροκυµατική (radiotherm 1006) 
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Εκπέµπει σε συνεχή και παλµική λειτουργία.  
Τρείς επιλογές λειτουργίας.  
Μέγιστη ισχύ 200 watt . 
Ελάχιστη 25 watt. 
4 ∆ιαφορετικά ηλεκτρόδια.  
Ένδειξη ισχύος και χρόνου . 
Χρόνος θεραπείας 1 έως 20 λεπτά . 
Συνεχής 200 watt, παλµική 600 watt ισχύ θεραπείας.  
Εργονοµικός βραχίονας  ηλεκτροδίων . 
Βάρος 43 κιλά . 
∆ιαστάσεις: µήκος 41 εκατ. πλάτος 42 εκατ. ύψος 97 εκατ. 
 
 
 
 

ΣΤ2 Συσκευήηλεκτροµάλαξης (COMPLEX FIXX 1.0 MASSAGER). 
Συσκευή µασάζ σώµατος  
Παρέχει το απόλυτο βαθύ και αποτελεσµατικό µασάζ για τους ιστούς και 
τους καταπονηµένους µύες. Ο συνδυασµός της ταχύτητας και της 
πίεσης των χεριών, εξατοµικεύει το µασάζ για να καλύψει τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις της αποκατάστασης. Συµβάλει στην µείωση του 
πόνου, χαλαρώνει τους σφικτούς µύες.  
3 Ταχύτητες – 120 min 25 sps, 33sps και 46sps.  
Εύρος 14 mm.  
Βάρος (µε µπαταρία και κεφαλή) 990 gr.  
∆ιάρκεια µπαταρίας 90 min 
Χρόνος φόρτισης µπαταρίας 120 min.  
Επιπλέον εξοπλισµός:  
Κεφαλή coneκαι κεφαλή pad. 
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TMHMA Z. "ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΚΗΠΟΥ¨ 
Ζ.1 Γυµναστήριο 8 σε 1 

 

• Κατασκευασµένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας και απεριόριστης αντοχής 

• Έχει την δυνατότητα να ρυθµιστεί σε 8 διαφορετικές 
διαµορφώσεις 

• Αποτελείται από σπιτάκι αναρρίχησης µε τούνελ, 2 µεγάλες 
τσουλήθρες, τοίχο αναρρίχησης και ανοιγόµενη πόρτα 

• Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. ανθεκτικό στις καιρικές 
µεταβολές 

• Μέγιστος αριθµός παιδιών: 6 
• Ανώτατο βάρος ανά παιδί: 45kg 
• ∆ιαστάσεις: 445 x 114 x 128 εκατοστά 

 
 
 
 
 
 
 
   Η ΣυντάξασαΘεωρήθηκε 
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  Ανδριώτη Αναστασία   Κυπριώτη Μαρία  
 
 
      

∆/ντρια Κοινωνικής Προστασίας  ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης 
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