
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αριθμός Μελέτης: 17/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ. Ανθούσας» 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Προϋπολογισμού :€49.937,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 «Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ. Ανθούσας» 

   Π/Υ: €49.937,00 με ΦΠΑ 24% 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη με αρ.17/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου 
Πάργας συντάχθηκε με σκοπό την δημιουργία ενός νέου τμήματος παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Ανθούσας 
του Δήμου Πάργας. 

Πρόκειται για την δημιουργία παιδικού σταθμού δυναμικότητας 15 νηπίων στο κτίριο του παλαιού 
Δημοτικού της Τ.Κ. Ανθούσας. 

Με την μελέτη αυτή προσδιορίζονται οι υλικοτεχνικές επεμβάσεις-προμήθειες που είναι απαραίτητες για 
την λειτουργία του παιδικού σταθμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 141 Ά της 28 Σεπτεμβρίου 2017, Καθορισμός 
προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που 
λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων, στο άρθρο 3 τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Συγκεκριμένα με την παρούσα προσδιορίζονται τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

1. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 

2. Εξοπλισμός κουζίνας 

3. Είδη υγιεινής και ασφάλειας 

4. Έπιπλα 

5. Παιχνίδια.  

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV)1 

CPV: 39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 

CPV: 39162000-5 Εποπτικά μέσα 

CPV: 39162100-6 Εξοπλισμός διδασκαλίας 

CPV: 39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 

CPV: 31712100-1 Μικροηλεκτρονικές συσκευές και μηχανήματα 

CPV: 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 

CPV: 37524000-7 Παιχνίδια 

CPV: 39130000-2 Έπιπλά γραφείων 

CPV: 44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 

CPV: 44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 

CPV: 33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 

CPV: 44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 

CPV: 98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 

 
 
 
 

 
1  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 



Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

CPV: 39161000-8, CPV: 39162000-5, CPV: 39162100-6, CPV: 39220000-0, CPV: 31712100-1,  
CPV: 39710000-2, CPV: 37524000-7, CPV: 39130000-2, CPV: 44411000-4, CPV: 44221000-5,  
CPV: 33682000-4, CPV: 44112200-0, CPV: 98314000-7 

 

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα 
 

Τιμή 
Μονάδας 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

  Α.ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ            

1 ΨΥΓΕΙΟ ΤΕΜ. 1.200 1 1.200   

2 ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ. 1.500 1 1.500   

3 
ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜ. 500 1 500   

4 ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ ΤΕΜ. 120 1 120   

5 ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΕΜ. 70 1 70   

6 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ. 60 1 60   

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ. 500 1 500   

8 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΕΜ. 500 1 500   

9 VIDEO RECORDER - DVD ΤΕΜ. 150 1 150   

10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 200 1 200   

11 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ. 1.500 2 3.000   

12 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΡΙΩΝ JUNIOR ΤΕΜ. 200 4 800   

 ΣΥΝΟΛΟ Α         8.600,00 

 Β.ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ            

13 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  M2 150 20 3.000   

14 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΕΜ. 600 3 1.800   

15 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΤΕΜ. 3.000 1 3.000   

16 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΕΜ. 200 1 200   

17 ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  Μ2 16 40 640   

18 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ  50Χ50εκ. Μ2 50 70 3.500   

19 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Μ2 14,3 300 4.290   

 ΣΥΝΟΛΟ Β         16.430,00 

 Γ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ            

20 ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΕΣ INOX ΤΕΜ. 60 1 60   

21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ – ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙΑ ΤΕΜ. 300 1 300   

22 ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΕΜ. 300 1 300   

23 ΣΕΤ ΤΑΨΙΑ ΤΕΜ. 300 1 300   

24 ΚΑΝΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ. 30 1 30   

25 ΣΕΤ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΩΝ 4τεμ. ΤΕΜ. 200 1 200   

26 ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΙΑ ΤΩΝ 6τεμ. ΤΕΜ. 100 2 200   

27 ΣΕΤ ΚΟΥΠΕΣ ΤΩΝ 6τεμ. ΤΕΜ. 80 2 160   

28 ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ ΤΕΜ. 15 15 225   

29 ΜΠΟΛ ΤΕΜ. 20 15 300   

30 ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ ΤΕΜ. 10 15 150   

31 ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ ΤΕΜ. 10 15 150   

32 ΣΕΤ ΠΙΑΤΑ 18 τεμ. ΤΕΜ. 200 1 200   

33 ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΙ – ΠΙΡΟΥΝΙ ΤΕΜ. 10 20 200   

34 ΨΩΜΙΕΡΑ ΤΕΜ. 20 1 20   

35 ΣΕΤ ΜΠΟΛ ΤΕΜ. 60 1 60   

36 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΛΥΤΩΝ ΤΕΜ. 30 1 30   

37 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ ΤΕΜ. 50 1 50   

38 ΚΑΔΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 50 lit ΤΕΜ. 50 1 50   

39 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ. 120 1 120   

 
ΣΥΝΟΛΟ Γ 
          3.105,00 



  Δ.ΕΠΙΠΛΑ           

40 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΡΟΤΟΝΤΑ Φ120 ΤΕΜ. 250 2 500   

41 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ  ΤΕΜ. 80 30 2.400   

42 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 70Χ135Χ55 ΤΕΜ. 250 3 750   

43 ΠΑΓΚΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 35Χ125Χ35 ΤΕΜ. 300 2 600   

44 ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ  ΤΕΜ. 350 4 1.400   

45 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΜ. 450 3 1.350   

46 ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΜ. 400 2 800   

47 ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΕΜ. 400 2 800   

48 ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ. 400 2 800   

49 ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΜ. 600 1 600 10.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Δ           

 Ε.ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ           

50 ΣΕΤ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 500 1 500   

51 ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 1.500 1 1.500  

  ΣΥΝΟΛΟ Ε          2.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1         40.135,00 

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ         136,78 

  ΣΥΝΟΛΟ 2         40.271,78 

  ΦΠΑ 24%         9.665,22 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         49.937,00 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
 
 

1. Ψυγείο 
Θα είναι ψυγείο επαγγελματικού τύπου ,INOX,χωρητικότητας 600 λίτρων, με καταψύκτη και κυκλοφορία 
αέρα. 
Θα είναι κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: χίλια διακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 1.200,00 ευρώ 
 
  

2. Κουζίνα επαγγελματική 
4 εστιών με δυνατότητα σύνδεσης με φυσικό αέριο. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: χίλια πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 1.500,00 ευρώ 
 
 

3.Σκούπα ηλεκτρική 
Για υγρό και στερεό καθάρισμα, αθόρυβη, ντεπόζιτο νερού: από PCV : 7lt, πάνινη σακούλα, αντιπαρασιτική, 
καλώδιο 10m αυτομαζευόμενο, σωλήνας αναρρόφησης :3m, 2 ταχύτητες με διακόπτη ON/OFF, συνολικής 
ισχύος 1600W/220 V, αντλία πλύσεως (ψεκασμού), κομπλέ με εξαρτήματα πλύσης. Να έχει ροδάκια για 
ευκολία στην κίνηση. 
Πέλμα τούρμπο δαπέδου. Για τον καλύτερο καθαρισμό των μοκετών απαιτείται η ως άνω σκούπα να 
συνοδεύεται από ένα πέλμα τούρμπο δαπέδου, στο οποίο, δια περιστροφής των εξαρτημάτων του, 
δημιουργούνται ανοδικές δυνάμεις και έτσι απορροφάτε καλύτερα η σκόνη. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως:  πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 500,00 ευρώ 
 
  



4.Πολυμίξερ 
Θα είναι συσκευή μίξερ πολλαπλών λειτουργιών, ισχύος τουλάχιστον 1200W. 
Θα συνοδεύεται από blender χωρητικότητας 1,5 lt. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εκατόν είκοσι ευρώ 
Αριθμητικά: 120,00 ευρώ 
 
  

5.Λεμονοστύφτης ηλεκτρικός 
Θα είναι οικιακής χρήσης, συνεχούς ροής 85 W. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εβδομήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 70,00 ευρώ 
 
  

6.Βραστήρας νερού 
Χωρητικότητας 1,6 lt. Αυτόματη αποσύνδεση. Προστασία υπερθέρμανσης. 
Ισχύς 2400W με κρυφή αντίσταση. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εξήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 60,00 ευρώ 
 
  

7.Σύστημα σιδερώματος 
Να έχει διακόπτη ασφαλείας, Σύστημα αυτοκαθαρισμού αλάτων, boiller 1lt ισχύς 2200W , πίεση 4bar, ατμός 
120gr/min. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 500,00 ευρώ 
 
  

8.Τηλεόραση 
Θα είναι τηλεόραση με τεχνολογία LCD, έγχρωμη οθόνη διαμέτρου 26 ins, τύπου 16:9. 
Θα έχει ανάλυση κατ’ ελάχιστον 1600Χ800pixels, φωτεινότητα 400cd/m2 και λόγο αντίθεσης 1000:1. 
Θα φέρει κατ’ ελάχιστον δύο εισόδους scart, σύστημα ήχου εικονικό Doldy Digital, ενσωματωμένα ηχεία 
2Χ10 W (RMS). 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 500,00 ευρώ 
 
 

9.VIDEO Recorder – DVD 
Συμβατότητα DVD – Video / DVD – Ram / DVD -Audio/HighMAT/DVD- R/CD- 
R/RW/MP3/VCD/SVCD/WMA/JPEG. Hi Fi Stereo. Διπλή οθόνη (μεγάλη/2 χρώματα).Ταυτόχρονη ανάγνωση 
και εγγραφή. 
Αυτόματο σήμα ανάγνωσης (DVD ή VCR). Οθόνη εγγραφής. 
Multidranded τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. Είσοδοι - έξοδοι AV: 2 Euro scart. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εκατόν πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 150,00 ευρώ 
 
  

10.Απορροφητήρας κουζίνας 
Επαγγελματικός, να καλύπτει τις διαστάσεις της ηλεκτρικής κουζίνας. Τριών ταχυτήτων. 
Με μεταλλικά φίλτρα επαγγελματικού τύπου πλενόμενα. 
Με τηλεσκοπική καμινάδα, με τάμπερ αντεπιστροφής και με δυο λάμπες 40 W. 
Ελάχιστη απόδοση 210 W. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 200,00 ευρώ 
 
 
 



11.Κλιματιστική μονάδα 
Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια θα αφορά µία κλιματιστική μονάδα ψύξης/θέρμανσης τύπου dc inverter, η 
οποία θα ικανοποιεί τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: • ψυκτική ισχύς 17.700 btu/h • θερμική 
ισχύς 21.400btu/h, • στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας μικρότερη ή ίση των: 26 db στη χαμηλότερη ισχύ 
λειτουργίας και 43 db στη µέγιστη ισχύ λειτουργίας. • στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας μικρότερη ή ίση 
των 51db. Οι κλιματιστικές μονάδες θα φέρουν κατ΄ ελάχιστον Ενεργειακή Σήμανση Α, σύμφωνα µε το ΦΕΚ 
1122 Β/17-6-08 και θα φέρουν σύστημα αποφυγής ανάπτυξης µικροοργανισµών/µούχλας στο εσωτερικό 
τους. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια εγγύηση για τον συμπιεστή και δύο έτη για 
τα υπόλοιπα μέρη του. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης όλα τα υλικά και μικρούλικά που 
απαιτούνται για την εύρυθμή και ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων (ψυκτικές σωληνώσεις, 
μονώσεις, αποχετεύσεις κλπ) σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ισχύουσα νομοθεσία, 
καθώς και η µμεταφορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης. Τα υπό προμήθεια είδη 
θα είναι σύμφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση C.E. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: χίλια πεντακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 1.500,00 ευρώ 
 
 
12.Στεγνωτήρες χεριών JUNIOR 
Πλαστικό ABS Πάχος: 3mm Λευκό, με Φωτοκύτταρο. 
Ισχύς: 1650 W, διαστάσεις: 300Χ252Χ133mm, Βάρος 3Κ. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 200,00 ευρώ 
 
 
 
  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
 
 

13.Ξύλινα κουφώματα 
Εξωτερικά ξύλινα παράθυρα με διπλό τζάμι  συμβατά με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους 
περιορισμούς του ΚΕΝΑΚ. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ολογράφως: εκατόν πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 150,00 ευρώ 
 
 
14.Εξωτερική πόρτα ασφαλείας δίφυλλη 
Η εξωτερική πόρτα ξύλινη συμβατή με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους περιορισμούς του ΚΕΝΑΚ. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εξακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 600,00 ευρώ 
 
 
15.Εξοπλισμός ειδών υγιεινής 
Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών υγιεινής στο μπάνιο του παιδικού σταθμού Ανθούσας 
Πάργας. 
Συγκεκριμένα  πρόκειται για τη προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (3) w/c και πέντε (5) νιπτήρων παιδικών (με 
τις συνδέσεις τους) καθώς και την τοποθέτηση (40m2) σαράντα τ.μ. αντιολισθητικών πλακιδίων πορσελάνης.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση των παλαιών και η απομάκρυνση τους στο σημείο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τρείς χιλιάδες ευρώ 
Αριθμητικά: 3.000,00 ευρώ 
 
 
 
 
 

16. Φαρμακείο 



Πρόκειται για την προμήθεια ενός πλήρως εξοπλισμένου σετ φαρμακείου με το έπιπλο ερμάριο ασφαλείας 
του. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ 
Αριθμητικά: 200,00 ευρώ 
 
17.Πλακίδια αντιολισθητικά 
 Πλακίδια αντιολισθητικά εξωτερικού χώρου διαστάσεων 40χ40 εκατοστά. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ολογράφως: δεκαέξι ευρώ 
Αριθμητικά: 16,00 ευρώ 
 
18.ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια 50Χ50εκ. 
Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αντικραδασμικών πλακιδίων 50Χ50εκ. 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100% Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται 
κατά βάση από μείγμα έγχρωμων συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με 
έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί. Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους 
ανάλογα με το ύψος πτώσης. Τα πλακίδια θα επικολλώνται με ειδική κόλλα σε συμπαγές, λείο, επίπεδο, 
καθαρό και στεγνό υπόστρωμα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10cm. Για την απορροή του 
νερού θα πρέπει το έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω 
μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών. Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα 
αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά 
δε, θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα 
διευκολύνουν στην τοποθέτησή τους. Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή 
συμπεριφορά στην πυρά, θα έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον 
παγετό, στο αλατόνερο, στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών 
της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 
1176/2008 και ΕΝ 1177 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008) και ΙΕΝ71-3. Το υλικό καθώς και το 
συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή εφαρμογή 
και τοποθέτηση. Με πραγματοποιούμενη δοκιμή προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που 
αντιστοιχεί σε κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 θα διαπιστώνεται: 32 Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με ειδική κόλλα και ο 
επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης θα περιλαμβάνονται τα υλικά και 
μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. Το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να 
συνοδεύονται από: • εγγύηση 3 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους • πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης 
• πιστοποιητικό ISO 9001/2008. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ολογράφως: πενήντα ευρώ 
Αριθμητικά: 50,00 ευρώ 
 
 

19.Χρωματισμοί 
Αφορά την προμήθεια και την εφαρμογή. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδέματος με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 
δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος", 03-10- 02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".Προετοιμασία της επιφανείας, 
σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
Ολογράφως: δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 
Αριθμητικά: 14,30 ευρώ 
 
 
 
 
 
 
  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 



20.Σετ κουτάλες INOX 
των 6 τεμαχίων από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10. Το σετ αποτελείται από: κουτάλα της σούπας, κουτάλα 
τρυπητή, σπάτουλα τρυπητή, κουτάλι σάλτσας πιρούνα, κουτάλι σερβιρίσματος και κρεμάστρα 6 γάντζων. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εξήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 60,00 ευρώ 
 

21.Σετ κατσαρόλες – κατσαρολάκια 
ΙΝΟΧ των 5 τεμαχίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι Φ30/30(21lt), Φ28/28 (17lt),Φ28Χ18 (11lt), Φ24Χ11(5,5lt) 
,Φ20Χ10(4lt). Θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα καπάκια. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 300,00 ευρώ 
  

22.Χύτρα ταχύτητας 
10lt, με εύκολο άνοιγμα & κλείδωμα με το πάτημα ενός κουμπιού, σύστημα ασφαλείας, βαλβίδα πολλαπλών 
χρήσεων, μαγείρεμα στον ατμό με ανοξείδωτο καλάθι ατμού. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 300,00 ευρώ 
  

23.Σετ ταψιά 
Φούρνου ανοξείδωτο 18/10 των 4 τεμαχίων, με καπάκι. Οι διαστάσεις θα είναι 50Χ40, 60Χ45, 40Χ30, 35Χ25 
εκ με βάθους 8εκ. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 300,00 ευρώ 
 

24.Κανάτες νερού 
Ανοξείδωτες των 1,5 lt με καπάκι. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριάντα ευρώ   
Αριθμητικά: 30,00 ευρώ 
  

25.Σετ τηγάνια 
Ανοξείδωτα των 4 τεμαχίων διαστάσεων Φ22 έως Φ28 και βάθος 4 και 5 εκ. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 200,00 ευρώ 
 
26.Σετ ποτήρια 
Μελαμίνης των 6 τεμαχίων, άθραυστα. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εκατό ευρώ   
Αριθμητικά: 100,00 ευρώ 
 

27.Σετ κούπες 
Μελαμίνης των 6 τεμαχίων, άθραυστα. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: ογδόντα ευρώ   
Αριθμητικά: 80,00 ευρώ 
 

28.Πιάτο βαθύ 
Άθραυστο μελαμίνης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: δεκαπέντε ευρώ   
Αριθμητικά: 15,00 ευρώ 
 
 
 
 
 
29.Μπολ 



Παιδικό, άθραυστο μελαμίνης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: είκοσι ευρώ   
Αριθμητικά: 20,00 ευρώ 
 

30.Πιάτο φρούτου 
Άθραυστο μελαμίνης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: δέκα ευρώ   
Αριθμητικά: 10,00 ευρώ 
 
31.Πιάτο ρηχό 
Άθραυστο μελαμίνης. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: δέκα ευρώ   
Αριθμητικά: 10,00 ευρώ 
 
32.Σετ πιάτα 
18 πιάτων πορσελάνης. Θα αποτελείται από 6 γλυκού,6 ρηχά & 6 βαθιά πιάτα. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 200,00 ευρώ 
 
33.Σετ κουτάλι – πιρούνι 
Ανοξείδωτα 12 τεμ μεγάλα & 12 τεμ μικρά. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: δέκα ευρώ   
Αριθμητικά: 10,00 ευρώ 
 
34.Ψωμιέρα 
Σερβιρίσματος ανοξείδωτη. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: είκοσι ευρώ   
Αριθμητικά: 20,00 ευρώ 
 

35.Σετ μπολ 
Μαγειρέματος ΙΝΟΧ των 4 τεμαχίων. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εξήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 60,00 ευρώ 
 
36.Καλάθια άπλυτων 
Ρούχων πλαστικά. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριάντα ευρώ   
Αριθμητικά: 30,00 ευρώ 
 

37.Απλώστρες ρούχων 
Αλουμινίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: πενήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 50,00 ευρώ 
 

38.Κάδος σκουπιδιών 
Πλαστικός των 50 lt, με καπάκι. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: πενήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 50,00 ευρώ 
 
 
 
 
39.Σκάλα αλουμινίου 



Υπηρεσίας, 8 σκαλοπατιών. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εκατόν είκοσι ευρώ   
Αριθμητικά: 120,00 ευρώ 
 
 

ΕΠΙΠΛΑ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 
 
Όλα τα έπιπλα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 
40.Τραπεζάκι εργασίας νηπίων διαστάσεων Φ120 
Τραπεζάκι εργασίας νηπίων διαστάσεων Φ120 από ξυλεία οξιάς για τον σκελετό και άνω επιφάνεια εργασίας 
από φορμάικα σε χρώμα επιλογής της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση, 
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών 
και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια πενήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 250,00 ευρώ 
 
41.Καρέκλα εργασίας νηπίων  
Καρέκλα εργασίας νηπίων από σκελετό οξιάς και κάθισμα πλάτη από φορμάικα, σε χρωματισμό επιλογής 
της επίβλεψης, σε διαστάσεις σύμφωνα με τα εργονομικά δεδομένα για νήπια, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά, συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των 
απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: ογδόντα ευρώ   
Αριθμητικά: 80,00 ευρώ 
 
 42. Τραπεζάκι φαγητού νηπίων διαστάσεων 0,70Χ1,35Χ55 
Τραπεζάκι φαγητού νηπίων διαστάσεων 0,70Χ1,35Χ55 με σκελετό  από ξυλεία οξιάς και άνω επιφάνεια από 
φορμάικα δηλαδή προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: διακόσια πενήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 250,00 ευρώ 
 
 
43. Πάγκος φαγητού διαστάσεων 0,35Χ1,25Χ0,35 
Πάγκος φαγητού διαστάσεων 0,35Χ1,25Χ0,35 κατασκευασμένος συνολικά από ξυλεία οξιάς, δηλαδή 
προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 300,00 ευρώ 
 
44. Κρεβατάκι νηπίων 
Κρεβατάκι νηπίων από σκελετό οξιάς, σε χρωματισμό επιλογής της επίβλεψης, σε διαστάσεις σύμφωνα με 
τα εργονομικά δεδομένα για νήπια, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τριακόσια πενήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 350,00 ευρώ 
 
45. Βιβλιοθήκη 
Βιβλιοθήκη διαστάσεων 1,8χ2,0μέτρα από ξύλο οξιάς και κόντρα πλακέ θαλάσσης, προμήθεια, μεταφορά, 
συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών και 
μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τετρακόσια πενήντα ευρώ   
Αριθμητικά: 450,00 ευρώ 
 
 
46.Ερμάρια αποθήκης 



Ερμάρια διαστάσεων 1,5Χ2,0 μέτρα μεταλλικά.  
Προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τετρακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 400,00 ευρώ 
 
47. Ερμάρια παιχνιδιών  
Ερμάρια διαστάσεων 0,8Χ1,80 μέτρα από ξυλεία οξιάς.  
Προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τετρακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 400,00 ευρώ 
 
48. Ερμάρια κουζίνας 
Ερμάρια διαστάσεων 0,8Χ1,60 μέτρα από ξυλεία οξιάς.  
Προμήθεια , μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: τετρακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 400,00 ευρώ 
 
49.Πλήρες σετ επίπλων γραφείο προσωπικού 
Περιλαμβάνει γραφείο, καρέκλα και βιβλιοθήκη από ξύλο οξιάς και κόντρα πλακέ θαλάσσης, προμήθεια, 
μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση και παράδοση, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων 
υλικών και μικρουλικών και εργασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: εξακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 600,00 ευρώ 
 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 
50.ΣΕΤ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
Σετ βιβλίων  ενδεδειγμένα για την αγωγή και διαπαιδαγώγηση των νηπίων. 
Επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: πεντακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 500,00 ευρώ 
 
51.ΣΕΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 

Σετ παιχνιδιών με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για νήπια.  
Επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πάργας. 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ολογράφως: χίλια πεντακόσια ευρώ   
Αριθμητικά: 1.500,00 ευρώ 

• Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των ηλεκτρικών ειδών και 
μαγειρικών σκευών, ποτηριών κ.ά. (υγιεινή των τροφίμων).  

• Ο χρωματισμός, σε όλα τα παραπάνω είδη, θα είναι επιλογής του Δήμου Πάργας.  

• Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει, υποχρεωτικά, να συνοδεύονται από εγχειρίδια 
λειτουργίας, στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ 
εξαρτημάτων, όπου απαιτείται.  

• ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

                                                     Συντάχθηκε 
       Καναλλάκι, 16-12-2019 
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