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1.

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΒΡΕΦΩΝ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ – ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ - ΒΡΕΦΩΝ

1.1 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Κρεμάστρα με κορνίζα για φωτογραφίες και διπλά άγκιστρα από κόντρα πλακέ η μασίφ ξύλο
χρωματισμένα.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 100x28 cm
1.2 ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ
Κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένος με υφάσματα υψηλής
ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώματα με αποσπώμενο υφασμάτινο κάλυμμα.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διάσταση : 180x60x40 cm Ανοιχτός : 180x145x11 cm
(απόκλιση από 0 cm έως +5 cm)
1.3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΟ
Συρταριέρα 30 θέσεων κατασκευασμένη από MDF 18 χιλ. με επένδυση μελαμίνης σε χρώμα φυσικού
ξύλου και ράφια συρτάρια χρωματιστά. Θα έχει Κορνίζα για φωτογραφία. Ο σκελετός θα είναι
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου και τα συρτάρια θα είναι χρωματιστά. Τα συρτάρια,
αντί για πόμολο θα έχουν τρυπημένη χουφτίτσα για ασφάλεια των παιδιών.
Οι άκρες του να είναι στρογγυλεμένες για την ασφάλεια των παιδιών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διάσταση : 150x40x147 cm
1.4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Σκελετός από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση μελαμίνης σε φυσικό χρώμα ξύλου. Πλαστικά κουτιά
υψηλής ποιότητας σε διάφορα χρώματα με απεριόριστη αντοχή στην χρήση. Ενισχυμένοι τροχοί για
εύκολη μετακίνηση.
Διάσταση : 104x47x77 cm Κουτιά μεσαίου μεγέθους
1.5 ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ
Κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ξύλο σε φυσικό χρώμα και έχει την δυνατότητα να τοποθετείται
διώροφο. Ο πάτος να αποτελείται από πήχες για να αερίζεται το στρώμα. Επιπλέον χαρακτηριστικά
αναγράφονται στο Άρθρο 1.1
Διαστάσεις : 135x65x90 cm (απόκλιση από 0 cm έως +5 cm)
1.6 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ
Ημίσκληρο τελάρο ορθοπεδικό, Υλικά γεμίσματος- Κοκκοφοίνικας, 100% Ελληνικό βαμβάκι. Υλικά
καπιτονέ – Ύφασμα ζακαρ, διπλή στρώση αφρώδες, ακρυλική βάτα.
Αδιάβροχη επένδυση στην μια πλευρά.
Επιπλέον χαρακτηριστικά αναγράφονται στο Άρθρο 1.2
Ενδεικτικές Διαστάσεις : 130x60x18 cm
1.7 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ
Παραλληλόγραμμο τραπέζι με χρωματιστή επιφάνεια. Οι άκρες του να είναι στρογγυλεμένες για την
ασφάλεια των παιδιών. Τα πόδια και η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ξύλο η και
από κόντρα πλακέ.
Επιπλέον χαρακτηριστικά αναγράφονται στο Άρθρο 1.3
Διαστάσεις : 120x60x56 cm
(απόκλιση από 0 cm έως +2 cm)
1.8 ΠΑΡΚΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ
Κατασκευασμένο από ξύλο μασίφ λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα. Όλα τα ξύλα είναι
στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 132x 132x65 cm (απόκλιση από 0 cm έως +5 cm)
1.9 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατασκευασμένα από ξύλο, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα και η πλάτη να είναι σε σχήμα από
ζωάκια. Με ενσωματωμένο δίσκο σερβιρίσματος, υποπόδιο και ζώνη ασφάλειας.
Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 39x47x72 εκ
(απόκλιση από 0 cm έως +2 cm)

2.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από 0 cm έως +5 cm)
2.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ –ΜΑΝΑΒΙΚΟΥ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
Κατασκευασμένο από MDF με επένδυση μελαμίνης και τρεις λειτουργικές πλευρές.Οι δυο πλαϊνές με
αντίστοιχη επιγραφή μανάβικου, ταχυδρομείου και αντίστοιχα ράφια, ενώ η κεντρική με επιγραφή
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ και δυο οθόνες.
Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις : 130x75x165 cm
3.4ΣΠΙΤΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Παιδικό πλαστικό σπιτάκι με βρύση, πέτρινους τοίχους και σκεπή σχιστόλιθου. Να περιλαμβάνει
μεγάλη πόρτα, μικρή κρυφή πόρτα. Να είναι ανθεκτική κατασκευή με διπλούς τοίχους, μεγάλης
αντοχής στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Όλα τα ξύλα είναι στρογγυλεμένα για την ασφάλεια των βρεφών.
Τα βερνίκια και τα χρώματα, θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διαστάσεις :170x110x157 cm
3.5ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
Τρόλεϊ από μασίφ ξύλο που να συμπεριλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό οργάνων.
4 Μπάρες ισορροπίας, 4 Στεφάνια 35εκ., 4 Στεφάνια 65εκ., 4 Ράβδους 35εκ., 4
Ράβδους 35εκ., 4 Ράβδους 70εκ., 8 Τούβλα στήριξης, 8 Τούβλα στήριξης μισά, 4
Μπάλες, 4 Σχοινάκια, 4 Σχοινάκια διαδρομών, 4 Σακουλάκια ισορροπίας, 4 Τουβλάκια
διαδρομών, 4 Κορύνες Ξύλινες. Συνδετικά.
2,4. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ
Κατασκευή από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, σφραγισμένο με επένδυση από ύφασμα
δερματίνης σε διάφορα χρώματα με φερμουάρ μεγάλου μήκους για την εύκολη συντήρηση τους.
Διαστάσεις: 120x60x5 εκ.
Πλατφόρμα
120x30x30 εκ.
Πλατφόρμα
60x30x30 εκ.
Παραλληλόγραμμο 60x30x60x5 εκ.
Αναρρίχηση
30x30x 30 εκ.
Κύβος
2.5 ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΗΣ
Κατασκευή από ξύλο σε σχήμα Λ για να απασχολούνται δυο παιδάκια, λουστραρισμένο στο φυσικό
χρώμα ξύλου και οι δυο πλευρές να είναι για χρήση ζωγραφικής με ειδικές θέσεις για τα χρώματα και
τα πινέλα. Να είναι πτυσσόμενο για να μεταφέρεται εύκολα και να έχει συνδέσεις ασφάλειας για το
κλείσιμο και το άνοιγμα.
Διαστάσεις : 70x65x116 cm
2.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Πλαίσιο από ξύλο με ταμπλό πάχους ενός εκατοστού με επένδυση τσόχας μάλλινης.
Εσωτερικά θα έχει πλαίσιο ξύλινο για καλύτερη εφαρμογή της τσόχας. Κάθε πίνακας θα έχει

2 μεταλλικές αναρτήσεις στο επάνω μέρος και δύο στο κάτω. Χρώμα τσόχας πράσινο, μπεζ,
μπλε, κόκκινο.
Διαστάσεις : 150x120 cm

2.7 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
Κατασκευασμένο από ξύλο με θήκες για δυο πλαστικά κουτιά αποθήκευσης παιχνιδιών
Διαστάσεις :70x45x75 cm
2.8 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ
Κατασκευασμένο από ξύλο και να μπορεί να περιλαμβάνει τα έπιπλα.

Διαστάσεις :80x40x60 cm
2.9 ΕΤΑΖΕΡΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Κινητό ράφι αποθήκευσης μουσικών οργάνων κατασκευασμένο από MDF με επένδυση μελαμίνης.
Να διαθέτει ράφια και οι ρόδες να είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ υψηλής ποιότητας.
Το ράφι, να μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 25 μουσικά όργανα.
1 μεγαλόφωνο, 1 κιθάρα, 1 τύμπανο, 1 ντέφι ξύλινο, 1 ταμπουρινο - ντέφι ξύλινο, 1 ζεύγος μαράκες
ξύλινες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, 1 ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, 1 κύμβαλο
λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα, 1 λαβή με κουδουνάκια, 1 ζεύγος κουδουνάκια, 1 φλογέρα, 1
ξύστρα ‘Τ’ ξύλινη, 1 ξύστρα, 1 μουσικό κρόταλο ξύλινο, 2 τρίγωνα, 1 φυσαρμόνικα, 1 σφυρίχτρα
Προτεινόμενες Διαστάσεις : 79x42x91 cm
2.10 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ- ΖΩΑΚΙ
Παιδικό πλαστικό παιχνίδι κουνιστό με μορφή διαφορετικών ζώων. Εργονομικό σχεδιασμό, θέση για
τα πόδια και χειρολαβές.
Διαστάσεις :120x38x50 cm
2.11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Πολυλειτουργική παιδική χαρά που θα συνδυάζει την διασκέδαση με την φυσική άσκηση. Προτείνεται
να περιλαμβάνει τούνελ, σκάλα, εξέδρα, περιστρεφόμενο τιμόνι, τσουλήθρα και εξωτερικούς τοίχους
αναρρίχησης σε μορφή βράχου.
Διαστάσεις : 300x300x250 cm
2.12 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ
Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για νήπια 2,5 έως 5 ετών, όπως πάζλ, τουβλάκια, κούκλες
κουκλοθέατρου, λαβύρινθοι, βιβλία με ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ., κατά υπόδειξη της Υπηρεσίας.
2.13 ΤΡΟΛΕΙ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ
Τρόλεϊ για χαρτόνια και σύνεργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας από MDF 18 χιλ. σε φυσικό χρώμα
ξύλου, με 4 έως 6 ράφια ανοιγόμενα για την αποθήκευση χαρτονιών, 2 ή 3 συρτάρια και ειδική θέση
για μπουκάλια τέμπερας.
Διαστάσεις : 103x65x95 cm
2.14 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ
Διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά για βρέφη 1 έως 2,5 ετών όπως πάζλ, τουβλάκια, κούκλες
κουκλοθέατρου, λαβύρινθοι, βιβλία με ήχους, παιχνίδια με ήχους, κτλ. κατά υπόδειξη της Υπηρεσίας.

2.15 ΑΦΡΩΔΗ ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Αφρώδες μαλακές πλακές γίγας δαπέδου, ελαφριές μη τοξικές που συνδέονται μεταξύ τους σε
διάφορα χρώματα και σχήματα.
Διαστάσεις : 47x47x3 cm

3. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από 0 cm έως +5 cm)
3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ
Θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής συμπιέσεως τριών στρώσεων πάχους 25mm με
επικάλυψη με φίλμ μελαμίνης, ανθεκτική στα χτυπήματα, στην θερμοκρασία και χρωματικά
αναλλοίωτη. Επιθυμητό πάχος για την επιφάνεια της εργασίας και τις πλαϊνές επιφάνειες 25 χιλιοστά.
Στο εμπρός μέρος να έχει ποδιά από το ίδιο υλικό, πάχους 18 χιλιοστά. Οι συνδέσεις των διαφόρων
τμημάτων του γραφείου να γίνονται με αφανείς μεταλλικούς συνδέσμους έτσι ώστε το γραφείο να
είναι λυόμενο, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά καθώς και την αντικατάσταση των διαφόρων
τμημάτων.
Διαστάσεις : 140x80x72 cm
3.2 ΕΠΙΠΛΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
Οι προδιαγραφές του ξύλου να είναι ίδιες με του προαναφερθέντος γραφείου.
Διαστάσεις : 120x60x72 cm
3.3 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Οι προδιαγραφές του ξύλου είναι ίδιες με του προαναφερθέντος γραφείου με 3 συρτάρια και
μολυβοθήκη.
Διαστάσεις : 43x 60x 60εκ.
3.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδυμένο με αφρώδες πλαστικό αρίστης ποιότητας
με ταπετσαρία από ύφασμα.
Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο 55-75 εκατ. περίπου, Κάθισμα ρυθμιζόμενο, περιστροφικό, ανατομικό με
χωριστή ρυθμιζόμενη πλάτη (ως προς το ύψος), Βάση με ενισχυμένο πλαστικό με ασφαλείς
περιστροφικούς τροχούς.
3.5 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ
Κατασκευή ομοίως με τα γραφεία, η οποία θα αποτελείται από ράφια μετακινούμενα στο επάνω
τμήμα. Στο κάτω τμήμα, θα πρέπει να έχει ράφια αλλά θα καλύπτονται με πόρτες που θα έχουν
κλειδαριές ασφαλείας. Κατασκευασμένα από MDF με επικάλυψη μελαμίνης 120 gr/m2 ανθεκτικής
στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία και χρωματικά αναλλοίωτη, πάχους 18 χιλ. τα σόκορα (περιθώρια)
να επενδύονται σε όλες τις πλευρές με ΡVC πάχους 0,4 χιλ. τα ράφια να τοποθετούνται ανά 38 εκ.
περίπου και να μετακινούνται στο ύψος ανά 32 χιλ. σε χρώμα φυσικού ξύλου.
Στο κάτω μέρος να τοποθετούνται με αφανή τρόπο ισχυροί ρυθμιζόμενοι ρεγουλατόροι με πλαστική
επένδυση για την αποφυγή φθορών του πατώματος.
Διαστάσεις 90x45x200 cm
3.6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ
Να αποτελούνται από διάτρητα γωνιακά ελάσματα τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ 122X46X200 εκ και κολώνες ή
ορθοστάτες, μεταλλικά ράφια από λαμαρίνα ή πάνελ πάχους 1,00 mm και πλάτους 0,46 εκ και
συμπληρωματικά υλικά όπως βίδες, γωνιές, πέλματα κ.λ.π.
Οι κολώνες να έχουν ύψος 220 εκ τουλάχιστον.

3.7 ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ
Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό με καθίσματα επενδυμένα με μαύρη δερματίνη και τραπεζάκι
ενδιάμεσα.
Διαστάσεις : 50x150 cm
3.8 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθισμα με μεταλλικό σκελετό σε χρώμα μαύρο. Η έδρα και η πλάτη με επένδυση μαύρης δερματίνης.
Διαστάσεις : Έδρα - Βάθος 44 εκ. – Πλάτος 46 εκ. Πλάτη - Ύψος 39 εκ. - Πλάτος 46 εκ.
3.9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
Μεταλλικές ντουλάπες με ράφια και πόρτες με κλειδαριά ασφάλειας. Χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα,
γαλβάνιζε σε λευκό χρώμα.
Διαστάσεις : 175 χ 100 χ 40εκ.

3.10 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ
Κάθισμα με μεταλλικό σκελετό και μπράτσα σε χρώμα μαύρο. Η έδρα και η πλάτη με επένδυση
μαύρης δερματίνης.
Διαστάσεις : Έδρα - Βάθος 44 εκ. – Πλάτος 46 εκ.
Πλάτη - ύψος 39 εκ. - Πλάτος 46 εκ.
3.11 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πολυθρόνα με μεταλλικό σκελετό σε χρώμα μαύρο, κάθισμα και πλάτη από αφρώδες υλικό
επενδυμένο με μαύρη δερματίνη.
Διαστάσεις : 70x67x 70εκ.
3.12 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Η/Υ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Πλαστική βάση με ρυθμιζόμενο πλάτος για να εφαρμόζει στο πλάτος του υπολογιστή μας σε χρώμα
μαύρο.
Διαστάσεις : 22-33x32x15εκ
3.13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ
Μεταλλικός καλόγηρος χρωμίου με μαύρες θήκες.
Διαστάσεις : ύψος 175 εκ.
3.14 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ξύλινη κατασκευή με σήμανση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο μπροστινό πορτάκι. Μαζί με φάρμακα ότι
απαιτείται στην νομοθεσία μέτρων ασφαλείας εργοταξίου (βλ. ΕΛΙΝΥΑΕ).
Διαστάσεις : 40x23x61 εκ.
3.15 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ
Κλειδοθήκη διαστάσεων 35x45 εκ. Μεταλλική INOX.
3.16 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Καλαθάκια απορριμμάτων - αχρήστων γραφείου.
Διαστάσεις : 30x30x32 εκ.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ- ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

1. Χύτρες ταχύτητας ανοξείδωτες επαγγελματικές 10lt.
2. Κατσαρόλες INOX, το σετ (5 τεμάχια) σε πάχος 1,2 mm και με πάτο sandwich
(Φ45,Φ50,Φ34,Φ36,Φ28,Φ36)
3. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεγάλο με πάχος 1mm (Φ40,Φ50)

4. Σουρωτήρι ανοξείδωτο ΙΝΟΧ μεσαίο με πάχος 1mm (Φ28,Φ32)
5. Σερβίτσιο φαγητού πορσελάνης ανάγλυφη 24 ατόμων (ρηχά Φ26, βαθιά Φ23, φρούτου Φ18,
καφέ
Φ10, τσαγιού Φ13), επί πλέον 24 πιατάκια και φλιτζανάκια καφέ 70 cl και τσαγιού 180 cl
6. Πιρούνια φαγητού INOX
7. Κουτάλια φαγητού INOX
8. Μαχαίρια φαγητού ΙΝΟΧ
9. Ποτήρια νερού μελαμίνης
10. Κύπελλο νερού μελαμίνης με χεράκι Φ85Χ83
11. Μπολάκια σούπας μελαμίνης Φ180Χ45
12. πιάτα βαθιά μελαμίνης Φ210
13. πιάτα ρηχά μελαμίνης
14. Ποτήρια νερού γυάλινα
15. Κανάτες γυάλινες και πλαστικές
16. Πλάκα πολυαιθυλενίου 30Χ50 για κόψιμο λαχανικών χρωμ. πράσινο
17. Σανίδα κοπής ψωμιού
18. Σανίδα κοπής κρέατος
19. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεγάλοι
20. Δίσκοι σερβιρίσματος αντιολισθητικοί μεσαίοι
21. Σαλατιέρες ανοξείδωτες Φ29
22. Κούπες γάλακτος
23. Κουτάλια – πιρούνια μελαμίνης σετ
24. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια και τις γωνίες ορθογώνια
25. Ταψιά INOX με ειδική νεύρωση στην επιφάνεια στρογγυλά
26. Σετ
μαχαίρια
κουζίνας (για κρέας-ψάρι- κοτόπουλο-λαχανικά)
ανοξείδωτα διαφόρων διαστάσεων
27. Σπάτουλες - κουτάλες διάφορες INOX
28. Ψωμιέρες επιτραπέζιες μπαμπού Φ22
29. Πιρούνια ανοξείδωτα μικρά
30. Κουτάλια ανοξείδωτα μικρά
31. Λεκάνες κουζίνας INOX Φ30
32. Πιατέλες ΙΝΟΧ διάφορα μεγέθη
33. Μπρίκια καφέ INOX διαφόρων διαστάσεων
34. Θήκη αλουμινόχαρτου & μεμβράνης & χαρτί κουζίνας 37,50X18,50
35. Κρεμάστρα τοίχου για πετσέτες INOX 8X60
36. Θήκη για χαρτοπετσέτες ΙΝΟΧ
37. Στεγνωτήριο πιάτων ανοξείδωτο
38. Σετ καφέ - ζάχαρη INOX
39. Σετ
γυάλινα
βαζάκια
μπαχαρικών
40. Σετ γυάλινα βαζάκια αλάτι πιπέρι
41. Βραστήρας νερού ηλεκτρικός
Εγγύηση 2 ετών.
42. Σκάλα αλουμινίου
επαγγελματική

ενισχυμένη

με

3

σκαλοπάτια

43. Σκάλα

ενισχυμένη

με

6

σκαλοπάτια

αλουμινίου

επαγγελματική
44.
45.
46.
47.

Ψαλίδια INOX
Καρότσι σφουγγαρίσματος διπλό πλαστικό και πρέσα με όδες
Καλαθάκια απορριμμάτων πλαστικά με περιστρεφόμενο Καπάκι
Δοχείο απορριμμάτων τουαλέτας με πετάλι INOX 7,50 λίτρα
48.Βούρτσες τουαλέτας INOX ΠΙΓΚΑΛ
49. Σκούπα χόρτινη με κοντάρι
50. Σκούπα Πλαστική με κοντάρι αλουμινίου
51. Σφουγγαρίστρα με κοντάρι αλουμινίου
52. Φαράσι με κοντάρι
53. Μηχανισμοί καθαρισμού τζαμιών με κλιπ και ορειχάλκινη ράγα με λάστιχο
54. Γιο γιό πλαστικό
55. Πίνακες κλειδιά – κλειδοθήκη
56. Μίξερ με γυάλινο μπλέντερ:
Μίξερ συνοδευόμενο από το γυάλινο μπλέντερ 1,5 λίτρου. Ισχύς: 900W - 230V
Χωρητικότητα: 6,70 λίτρα
Διαστάσεις : 240 Χ 400 Χ 350
Ανταλλακτικά: 10 έτη.
Εγγύηση 2 ετών.
57. Λεμονοστύφτης επαγγελματικός:
Ισχύς 180W - 220V.
Χωρητικότητα 18 λίτρα ώρα Διαστάσεις: 390 Χ 330 Χ 250 Ανταλλακτικά : 10 έτη.
Εγγυηση 2 ετών.
58. Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας:
Ζυγαριά ρεύματος και μπαταρίας. Ικανότητα ζύγισης 120 κιλά.
Διαστάσεις : 450 Χ 560 Χ750
Διαστάσεις πλατφόρμας : 400 Χ 500
Ανταλλακτικά: 10 έτη.
Εγγύηση 2 ετών.
59. Ζυγαριά μπαταρίας
Ζυγαριά μπαταρίας. Ικανότητα ζύγισης 6 κιλά. Διαστάσεις: 333 Χ 288 Χ 141.
Διαστάσεις πλατφόρμας: 215 Χ 275
Ανταλλακτικά: 10 έτη. Εγγύηση 2 ετών.
60. Τρόλεϊ ανοξείδωτο
Τρόλεϊ ανοξείδωτο βαρέως τύπου ελληνικής κατασκευής με τρία ράφια. Βάρος φορτίου 150 κιλά,
Βάρος 24 κιλά. ΙΝΟΧ 18/10.
Ανταλλακτικά: 10 έτη.
Διαστάσεις: 86Χ53Χ93 εκ.
61. Τραπέζι κουζίνας
Τραπέζι εργασίας IΝΟΧ 18/10 ΑΙSI βαρέως τύπου Φ 10 με ράφι ενδιάμεσο.
Διαστάσεις : 120-150 Χ70Χ86
62. Συσκευή γκαζάκι ασφαλείας
63. Μίξερ χειρός (Multi) δύο ταχυτήτων Εγγύηση 2 ετών.
64. Αποχυμωτής με δοχείο μεγάλης περιεκτικότητας
Εγγύηση 2 ετών.
65. Τοστιέρα 4 θέσεων Εγγυηση 2 ετών.

66.
67.
68.
69.
70.

Λεκάνες πλαστικές διαφόρων μεγεθών
Τηγάνια διαφόρων διαστάσεων αντικολλητικά, τύπου TEFAL
Τρίφτες τυριού με 4 πλευρές
Τρίφτες λαχανικών
Πυρεξ διαφόρων διαστάσεων

71. Πλαστικά μπολ με σκέπασμα ορθογώνιο
72.Πλαστικά μπολ με σκέπασμα τετράγωνο
73. Πλαστικά μπολ με σκέπασμα στρογγυλό
74. Σετ με κουτάλες Ξύλινες
75. Κουτάλια κομπόστας
76. Σουρωτήρι για τσάι, ΙΝΟΧ
77. Αναπτήρας μεγάλος για
Γκάζι
78. Ανοιχτήρι κονσέρβας
79. Τσιμπίδες – Λαβίδες
ΙΝΟΧ
80. Γάντια – Πιάστρες
ταψιών
81. Σουβερ 2 σετ των 6
82. Σουπλά
83. Θερμόμετρα ψυγείου Εγγυηση 2 ετών.
84. Μπολ φρούτου
μελαμίνης
85. Σετ 40 μαγνητάκια
ψυγείου
86. Αποστειρωτής μπιμπερό 6 θέσεων ηλεκτρικός
87. Θερμαντήρας
μπιμπερό
88. Θερμόμετρα
ηλεκτρονικά
89. Φρυγανιέρα ΙΝΟΧ
Εγγύηση 2 ετών.
90. Καφετιέρα Γαλλικού καφέ με
κανάτα.
Εγγύηση 2 ετών.
91. Ηλεκτρική φραπιέρα χειρός
Εγγυηση 2 ετών.
92. Αναδευτήρα αυγών.
93. Σετ «τσέρκι» διαφόρων μεγεθών – σχημάτων.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜ0Σ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από 0 cm έως +5 cm και κατά περίπτωση )
5.1 ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Σιδερωτήριο ρούχων επαγγελματικό, πτυσσόμενο, ατμού. Μήκος κυλίνδρου σιδερωτήριου: 83

εκατοστά.
Ισχύς: 3500 Watt, 220 V.
Ασφάλεια 16
Α. Χρώμα
λευκό.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10
έτη.
5.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ
Ηλεκτρικό σίδερο ατμού με πλάκα ΙΝΟΧ. Ρεύματος 220 V. 2200 W
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10
έτη.
53 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ
Σιδερώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική , ρυθμιζόμενη και με πανί άκαυστο. Διαστάσεις : 150
Χ 30.
Εγγυηση 2 ετών.
5.4 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Στεγνωτήριο ρούχων 3Χ380 V. Χωρητικότητα τουλάχιστον 8 κιλών, ηλεκτρονική οθόνη ελέγχου.
Επιλογή 15 προγραμμάτων Ενεργειακή κλάση > Α++, Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι,
Λειτουργία αναστροφής κάδου, επίπεδο θορύβου <61 db.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10
έτη.
5.5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Πολύστροφο επαγγελματικό Πλυντήριο ρούχων inox, τουλάχιστον 8 προγραμμάτων, δύο εισόδους
νερού (ζεστό- κρύο), εμπρόσθιας φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 8 κιλών. Η καμπίνα, το
τύμπανο και και τα εξωτερικά πάνελ θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, Ρεύματος 3Χ380 V
Ενεργειακή κλάση Α++, επίπεδο θορύβου <65 db.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10
έτη.
5.6 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
Επαγγελματική σκούπα σκόνης και νερού. Τάση : 220 V. Ισχύς : τουλάχιστον 1200 W. Τύπος κάδου
IΝΟΧ 18/10. Χωρητικότητα κάδου 30 λίτρα. Διάμετρος εξόδου : Φ40 Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών,
πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά : 10 έτη.
5.7 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική. Ρεύματος 220V. Μέγιστη ισχύς 1800W. Χωρητικότητα
σακούλας 5.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE. Ανταλλακτικά: 10
έτη.
5.8 ΑΠΛΩΣΤΡΑ
Απλώστρα επαγγελματική με βάση μεταλλική Διαστάσεις: 150Χ70 Χ 90 ύψος. Εγγύηση 2 ετών.

6. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΚΕΤΕΣ

1. Σετ Σεντονιών Κούνιας (πανωσέντονο -κατωσέντονο - μαξιλαροθήκη) 100% βαμβακερά διαστ.
1,20x1,70

2. Σετ Σεντονιών Κούνιας Φανελένια (πανωσέντονο – κατωσέντονο - μαξιλαροθήκη) 100%
βαμβακερά διαστ. 1,20x1,70
3. Κουβέρτες πικέ κούνιας 100% βαμβακερές διαστ. 1,10x1,40
4. Κουβέρτες βελουτέ ακριλικές κούνιας διαστ. 1,10x1,40
5. Παπλωματάκια κούνιας 100% βαμβακερά διαστ. 1,20x1,60
6. Κουβερλί κούνιας 100% βαμβακερό διαστ. 1,20x1,60
7. Επίστρωμα αδιάβροχο κούνιας 100% βαμβακερό και επένδυση από κάτω P/h διαστ. 0,60x1,20
8. Σελτεδάκια για κούνιες 100% βαμβακερά με επένδυση αδιαβροχοποίησης διαστ. 0,60x0,90
9. Προσόψια 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x1,00
10. Πετσέτες 100% βαμβάκι χεριών διαστ. 0,30x0,50
11. Ποδιές κουζίνας ολόσωμες με αδιάβροχη επένδυση
12. Παιδικές σαλιάρες εμπριμέ αδιάβροχες
13. Ποτηρόπανα ζακάρ πικέ διαστ. 0,45x0,70
14. Τάπετο μπάνιου 100% βαμβάκι διαστ. 0,50x0,80
15. Τραπεζομάντηλα μονόχρωμα διαστ. 1,40x1,80
16. Μαξιλαράκια κούνιας μικρά διαστ. 0,30x0,50
17. Μαξιλάρια κρεβατιών νηπίων διαστ. 0,40x0,60
18. Μοκέτα άριστης ποιότητας το m2
19. Στόρια μεταλλικά (περσίδες)
Όλα τα προαναφερθέντα, θα παραδοθούν σε χρώματα και σχέδια που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία.

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕIOY

(Γενική απόκλιση διαστάσεων από -15 cm έως +15 cm και κατά περίπτωση)
7.1 ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ
Ψυγείο με δύο πόρτες, ενεργειακής κλάσης >Α+, χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, με
οικολογικό φρέον, με μια πόρτα συντήρησης και μία πόρτα κατάψυξης, οι πόρτες θα είναι
εφοδιασμένες με λάστιχα και λειτουργία αυτόματου κλεισίματος, τάση λειτουργίας 220 V.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 60x175x65 εκ.
7.2 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ- ΜΠΑΟΥΛΟ
Ψυγείο καταψύκτης, ενεργειακής κλάσης Α++, χωρητικότητας τουλάχιστον 300 λίτρων,
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με λειτουργία ανεμιστήρα κατά το
άνοιγμα της πόρτας, με τουλάχιστον 4 ρυθμιζόμενες και αφαιρούμενες σχάρες, εσωτερικό φωτισμό,
αυτόματη απόψυξη και σύστημα αποχέτευσης με εξάτμιση νερού, θερμοκρασία λειτουργίας
τουλάχιστον – 20ο C, με οικολογικό φρέον, ύπαρξη συναγερμού σε περίπτωση προβλήματος, τάση
λειτουργίας 220 V.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 150x60x90 εκ.
7.3 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ
Ψυγείο μικρό μιας πόρτας, με εσωτερική κατάψυξη, χωρητικότητας περίπου 150 λίτρων, με τάση
λειτουργίας 220 V, με οικολογικό φρέον
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 55x60x85 εκ.
7.4 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Φ20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
Αεραγωγός γαλβανιζέ διαμέτρου Φ20 που να αποτελείται από:

Καμπύλες Φ20 γαλβανιζέ, Συστολές Φ320 γαλβανιζέ, Καπέλο βροχής γαλβανιζέ, Βάση
μοτέρ ΙΝΟΧ, Καπέλο βροχής ΙΝΟΧ.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
7.5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
Απορροφητήρας επαγγελματικός >200W, ΙΝΟΧ με φωτισμό, παροχής 220V, οδηγούς και 2 φίλτρα
ΙΝΟΧ 50 χ 50 τύπου φλογοκρύπτη για τη συγκράτηση λίπους, , 1.450 ΣΑΛ, Εγγύηση τουλάχιστον 2
ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 100x 100x 40 εκ.
7.6 ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΣ
Κατασκευή επαγγελματικής σειράς, με τέσσερις ηλεκτρικές εστίες 30 χ 30 cm. Στο κάτω μέρος των
εστιών θα υπάρχει λιποσυλλέκτης συρταρωτός για καθημερινό καθαρισμό της συσκευής.
Φούρνος από ανοξείδωτο χάλυβα, με 2 θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις με ισχύ τουλάχιστον
5 KW, Σύστημα Ασφαλείας σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς.
Συνολική ισχύς της συσκευής τουλάχιστον 17 KW, ηλεκτρική σύνδεσης 400V/50HZ.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Εξωτερικές Διαστάσεις : 80x90x86 εκ.
Εσωτερικές Διαστάσεις : 55x75x30 εκ.
7.7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τα εξής χαρακτηριστικά:
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V/50HZ
- Συνολική ισχύς 3,6 KW
- Διστάσεις καλαθιών 500 χ 500 mm
- Χρόνος προγράμματος 120 sec
- Ηλεκτρική απορρόφηση 15,6 Α
- Χωρητικότητα κάδου 35 Lt
- Αποσκληρυντής νερού 8 lt.
- Δοσομετρική αντλία σαπουνιού
- Σύστημα προστασίας επιστροφής νερού
- Ύπαρξη 3 τουλάχιστον προγραμμάτων.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
Διαστάσεις : 570x600x1220 mm

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ

8.1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πολυλειτουργικό μηχάνημα, που θα έχει ως βασικές λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση.
Ταχύτητα εκτύπωσης - αντιγραφής: > 30 (A4) σελίδες ανά λεπτό. Ανάλυση εκτύπωσης: >1200 x 1200
dpi,
Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.2 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ηχητικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- 2 ηχεία ισχύος 300W τουλάχιστον έκαστο με ενσωματωμένο ενισχυτή.
- 1 ηχείο για CENTRAL ήχο, ίδιων χαρακτηριστικών με τα παραπάνω.
- Μεταλλικό ικρίωμα για τοποθέτηση συσκευών.
- Συσκευή DVD.
- Compact disc με τηλεχειριστήριο.
- 2 Stereo equaliser 2 x 30 περιοχών τουλάχιστον.
- 1 Stereo ενισχυτή ισχύος 2 x 200W τουλάχιστον.
Όλα τα παραπάνω συνδεδεμένα με κατάλληλες καλωδιώσεις και τα σχέδια, δοκιμασμένα και
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστή, σύγχρονης τεχνολογίας. Τα
τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, motherboard,
μνήμες) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω
σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.
Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκέτας να είναι συναρμολογημένα από το
εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένες από αυτό.
Επεξεργαστής: Intel Core i5, >3.0GHz
Σκληρός δίσκος: > 500GB SATA3 7200RPM Μνήμη RAM: 8GB DDR3 Λογισμικό: Windows 10 GR 64bιτ
Τροφοδοτικό: 600W
Πληκτρολόγιο: Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες Mouse: USB συμβατό optical wheel
mouse
Οθόνη υπολογιστή: Οθόνη LCD 24” ανάλυσης τουλάχιστον FHD και άνω.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): > 20 σελίδες A4 / λεπτό.
Ανάλυση εκτύπωσης : 1200 χ 1200 dpi Διπλή όψη: ναι
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.5 ΦΑΞ
Πολυμηχάνημα -Φαξ 4 σε 1 (Εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό, σαρωτής, FAX) ασπρόμαυρο laser A4 με
ethernet
Εκτύπωση: μονόχρωμο
Ταχύτητα εκτύπωσης: Μονόχρωμο >20 σελίδες/λεπτό, Ανάλυση Εκτύπωσης: Έως 1200x1200 dpi
Διασύνδεση: Standard Full Speed USB 2.0 & δίκτυο 10/100 base-TX Modem: >= 14400 bps (G3)
Fax Broadcasting: ναι
Ταχύτητα φωτοαντιγράφου: > 20 αντίγραφα / λεπτό
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.6 ΑΡΜΟΝΙΟ
Να είναι διεθνώς γνωστού κατασκευαστή και σύγχρονης τεχνολογίας,
Αριθμός πλήκτρων 61, Ηχεία 2,5W+2.5W, Τύπος οθόνης custom LCD, Σύνδεση USB, Βάση
τοποθέτησης και λειτουργίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Σταθερές και ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές, με δυνατότητες επανακλήσης, αποθήκευσης μέχρι

50 αριθμούς, εντοπισμού συσκευής και δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.8 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση (TFT- LED) 50’’ ιντσών, με ενσωματωμένο (ή θα συνοδεύεται με συμβατό) DVD player,
επιθυμητή ανάλυση εικόνας >1920Χ1080, Λόγος αντίθεσης 10.000: 1 τουλάχιστον, Φωτεινότητα 500
cd/m2 τουλάχιστον. Καινούργια, στιβαρή κατασκευή, σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστης
Εταιρίας. Το προτεινόμενο μοντέλο, θα έχει πρώτη εμπορική διάθεση εντός των τελευταίων 12
μηνών.
Στη Συσκευή θα υπάρχουν, κατ΄ελάχιστο, HDMI X3, VGA, AV-In, S-VIDEO- In, Scart, Component, 2 usb
, τηλεχειριστήριο τουλάχιστον 50 προγραμμάτων, ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή, ελληνικό μενού
ρυθμίσεων και λειτουργίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, πιστοποίηση κατά ISO, υποχρεωτική προσκόμιση CE.
8.9 ΦΟΡΗΤΟ CD PLAYER
Λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας δέκτης αναλογικός, ραδιόφωνο. Εγγύηση 2 ετών.
8.10 ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
8.11 ΚΟΥΔΟΥΝΙ – ΜΠΟΥΤΟΝ
8.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Πίνακα συναγερμού Easy Series 16 ζωνών επεκτάσιμο μέχρι 32. Kέντρο ελέγχου με ενσωματωμένο
ανιχνευτή εγγύτητας.
Τροφοδοτικό
Τηλεφωνητή με ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα κλήσης αριθμών τηλεφώνου,
φωνητικό σύστημα κλήσης αριθμών τηλεφώνου, κειμενικά μηνύματα, και αμφίδρομη ακουστική
επιβεβαίωση.
4 ανιχνευτές για έλεγχο περιμέτρου διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και μικροκυμάτων με
microprocessor. Διαθέτουν ρύθμιση ευαισθησίας για το microradar, το infared καθώς και ρύθμιση
καθυστέρησης για το microradar.
1 ενσύρματο ραντάρ εσωτερικού χώρου για αυξημένη προστασία. 1 ενσύρματη παγίδα για την κυρία
είσοδο.
Μπαταρίες (κέντρου και σειρήνας)
Αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα εξωτερικού χώρου με λάμπα tungsten. Εγγυηση 2 ετών.
8.13 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
Πολλαπλών θέσεων me SURGE ασφάλεια τύπου APC. Εγγύηση 2 ετών.
8,14 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ
2 θερμαινόμενοι κύλινδροι, ελεγχόμενη θερμοκρασία, ηχητικό και οπτικό σήμα, μέγεθος Α4 και
διαστάσεις 37x9,5x8,2 εκ.
8.15 ΜΗΧΑΝΗ ΣΠΙΡΑΛ
Χωρητικότητας διάτρησης 8 φύλλα, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας 145 φύλλα, μέγιστο μέγεθος ράχης 16 χιλ.
8.16 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Megapixel 20 MP και οπτικό ζουμ 8x, αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με δυνατότηα
βιντεοσκόπησης, δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με Η/Υ για μεταφορά δεδομένων.
Εγγύηση 2 ετών.

9. ΤΕΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Τεντόπανο 100% πολυεστερικό, με σίδερα/εξαρτήματα και τοποθέτηση.
Βραχίονας αλουμινίου με ανοξείδωτα μηχανικά μέρη.
Ηλεκτρικό μοτέρ.
Ζελατίνες με σίδερα/εξαρτήματα και τοποθέτηση.
Κούρμπα με σκελετό αλουμινίου και τοποθέτηση.
Νέα Σμύρνη, 27/06/2018
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Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ηλίας Βασιλάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β.

