
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ                                                                            
« Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 

-   Αλληλεγγύης και Προσχολικής 
Αγωγής» 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
        ΑΒΕΡΩΦ 6-45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ       
            ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/11/2019 

            Αριθ. Πρωτ.. 8901 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.») 

Αριθμ. Πρόσκλησης 64/2019 
 
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για 

το Κ.Δ.Α.Π. μεΑ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της 

δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 1177/2019, 

1178/2019, 1179/2019 και 1180/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι 

βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικεία Μητρώα Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 450, 

451, 452 και 453  με Κ.Α. 60-7134.001, 60-7135.002, 60-7135.003 και 10-6699. 

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη 

τεχνική μελέτη. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια 

εξοπλισμού και αναλωσίμων για το Κ.Δ.Α.Π. μεΑ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου 

Ιωαννιτών  μέχρι την Τετάρτη 4/12/2019 και ώρα 11.00π.μ., στο Πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας μας, Αβέρωφ 6, 3ος όροφος και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 

την ίδια μέρα 4/12/2019  στις 11.30π.μ...  

Ειδικότερα: 1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται  με κεφαλαία γράμματα  

  α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ:. «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για το Κ.Δ.Α.Π. 

μεΑ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». 

 Για την με αριθ. πρόσκληση αριθμ. 64/2019. 

  β) Tα στοιχεία του αποστολέα 

2) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει:  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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3) Σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αριθμητικά και 

ολογράφως. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση βάσει της παραγρ.7 αγ 

άρθρο 43 Ν.4605/2019. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την 

παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της σύμφωνα με την 

παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και άρθρου 80 παραγρ.2 του 

Ν.4412/2016. 

δ. Πιστοποιητικό γενικού εμπορικού μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. ή του οικείου επιμελητηρίου 

και να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του σύμφωνα με 

την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.                        

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ 

Συνημμένα: 
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 8797/26-11-2019. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Ιωάννινα: 26/11/2019 
                    Αρ. πρωτ.: 8797 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  9.214,00€ με Φ.Π.Α. 
- Κ.Α. 60-7134.001 με 2.590,00€  
- Κ.Α. 60-7135.002 με 3.804,00€  
- Κ.Α. 60-7135.003 με 2.505,00€  

- Κ.Α. 10-6699 με 315,00€  
 
                                                                ΕΤΟΣ:    2019 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για το Κ.Δ.Α.Π. μεΑ. 

του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

          Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

την παράδοση των προϊόντων σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 9.214,00ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του 

Φ.Π.Α. 24% και οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» με 

στοιχεία: 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Κ.Α. : 60-7134.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  2.590,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β΄: Κ.Α. : 60-7135.002, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.804,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Γ΄: Κ.Α. : 60-7135.003, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  2.505,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Δ΄: Κ.Α. : 10-6699, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  315,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

          Η προμήθεια  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του οικονομικού έτους 2019.  
 
        Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.214,00€ με  Φ.Π.Α. και οι σχετικές  
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 με  Κ.Α. : 60-7134.001, 
60-7135.002, 60-7135.003 και 10-6699. 
 
 

Ιωάννινα …./…/2019 
 

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Η Δ/ντρια Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης  

 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ  
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                                                     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Όλα  τα  προϊόντα πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας.  
Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU: INTEL CORE I7 LGA1151 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: SSD 512 
ΜΝΗΜΗ RAM: 8GB DDR4  
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Intel Socket 1151, on board LAN, Κάρτα ήχου, Κάρτα 
Γραφικών με DVI-D/VGA ports 
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: DVD-RW 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 500W  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ: WINDOWS 10 64 BIT, Ελληνική Έκδοση 
ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΕΤΗ 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
 

ΤΥΠΟΣ: OPTICAL 
ΜΕΓΕΘΟΣ: STANDARD 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ 
ΠΛΗΚΤΡΑ: 2 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ: ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗ: USB 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
 

Ασύρματο Ποντίκι Μοχλός με 3 πλήκτρα – 2 εισόδους διακοπτών 
Χαρακτηριστικά: 
• Στερεά κατασκευή και εργονομικός σχεδιασμός 
• Μεγάλο αποτύπωμα για μέγιστη σταθερότητα 
• Συμμετρική σχεδίαση που επιτρέπει τη χρήση με κάθε χέρι 
• Ενσωματωμένη υποστήριξη καρπού για την ελαχιστοποίηση της κόπωσης 
• Χρωματικά κωδικοποιημένα κουμπιά τοποθετημένα σε υποκεφαλές για την 
αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης 
• Εναλλασσόμενα κουμπιά αριστερού και δεξιού κλικ 
• Υποδοχές για εξωτερικά κουμπιά αριστερού / δεξί κλικ 
• Κουμπιά ασφάλισης με διπλό κλικ και μάνταλο 
• Άξονας Χ-Υ και κουμπί κύλισης για κινήσεις δρομέα και κύλισης μόνο προς 
τα επάνω / κάτω ή προς τα αριστερά / δεξιά 
• Ηχητικό (μπορεί να αλλάξει σε σίγαση) και οπτικές προειδοποιήσεις που 
υποδεικνύουν επιλογή ή αλλαγή λειτουργίας 
• Έλεγχος ταχύτητας δρομέα 
• Αυτόματη ανίχνευση πρωτοκόλλων PS2 και USB 
• Εύκολη εγκατάσταση plug and play (δεν απαιτούνται επιπλέον 
προγράμματα οδήγησης) 
• Έγκριση από EMC και FCC  

ΗΧΕΙΑ 

Ισχύς: 1,2 W 
Κανάλια: 2.0 
Wireless: Όχι 
Τύπος Σύνδεσης: 3.5 mm 

ΟΘΟΝΗ 

ΟΘΟΝΗ: Μέγεθος οθόνης 22’’, τύπος οθόνης PLS, LED backlighting, μορφή 
οθόνης 16/9, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Χρόνος απόκρισης 5 ms, Δυναμική 
αντίθεση 1000:1 (τυπικό)  700:1 (ελάχιστο), Φωτεινότητα 250cd/m2, Βίντεο 
VGA/HDMI, Γωνία Θέασης (οριζόντια/Κάθετα) 178ο/178ο. 

Εγγύηση 2 χρόνια 
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Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 
Γ΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Είδος: Office 
Set Πληκτρολόγιο & Ποντίκι:   
Keyboard Only 
Συνδεσιμότητα 
Ασύρματο: Όχι 
Σύνδεση: USB 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Πρώτο Αλφάβητο Με Εικόνες 
Απλοποιημένο πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα το καθένα από τα οποία 
 ενισχύεται με σχετική εικόνα αντιπροσωπευτική για κάθε γράμμα.  
Οι εικόνες έχουν συστηθεί από ομάδα νηπιαγωγών 
 π.χ. στο πλήκτρο Α, το γράμμα συνοδεύεται από την εικόνα ενός αλόγου, το  
πλήκτρο Β από την εικόνα ενός βάζου, κ.ο.κ. 
Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής εικόνων και χρωμάτων για κάθε πλήκτρο  
ανάλογα με τη δική σας προτίμηση.  
Η δημιουργία αυτού το πληκτρολογίου πηγάζει από τη φιλοσοφία  
της φωνολογικής ενημερότητας και τις αρχές ανάπτυξης 
 προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Ορθοστάτης με ιμάντα 

στήριξης κεφαλής 

Ορθοστάτης με προσκέφαλο, με ύφασμα που αναπνέει, με τραπέζι, με 
στηρίγματα στήθους, με ιμάντες στήθους, με στηρίγματα λεκάνης, με ζώνη 
λεκάνης, με στηρίγματα γονάτων, με υποπόδιο με σανδάλια, με υδραυλική 
μπουκάλα και με τροχήλατη βάση με φρένα  
Επιπλέον με ιμάντα στήριξης κεφαλής. 

2 
Αναπηρικό αμαξίδιο 
παιδικό πτυσσόμενο 

Αναπηρικό αμαξίδιο πτυσσόμενο, με σκελετό αλουμινίου, με κάθισμα με 
επένδυση αφρολέξ, με ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης και βάσης, με σταθερά 
πλαϊνά με επένδυση αφρολέξ, με ρυθμιζόμενα υποπόδια, με οπίσθιους 
τροχούς 30 cm με φρένα, με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, με ροδάκια anti-tip 
μεταφοράς και αποφυγής ανατροπής, συστήνεται για χρήση σε εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο και για μέγιστο βάρος χρήστη 75 kg. 

3 
Αναπηρικό αμαξίδιο 
υψηλής ποιότητας 

κατασκευής 

Αναπηρικό αμαξίδιο υψηλής ποιότητας κατασκευής με ενισχυμένο σκελετό με 
διπλά ψαλίδια, με ανακλινόμενα πλαϊνά, με τροχούς quick release με 
ανακλαστικά, με συμπαγείς τροχούς τρακτερωτούς, με εμπρόσθιους 
συμπαγείς τροχούς balloon,με υποπόδια ρυθμιζόμενα με button,με μηχανισμό 
φρένων ασφαλείας και για μέγιστο βάρος χρήστη 120 kg. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 

ΘΡΑΝΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΝΟ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς 
λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με θέση για μια οθόνη και ράφι 
για το πληκτρολόγιο. Αποτελείται από τα πλαϊνά, τη μετόπη και την επιφάνεια 
εργασίας η οποία έχει 2 επίπεδα, στο πρώτο τοποθετείται το πληκτρολόγιο και 
στο δεύτερο, το οποίο είναι 8 εκ. περίπου ψηλότερο, τοποθετείται η οθόνη. Στο 
κάτω μέρος τα δύο πλαϊνά φέρουν από 2 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την 
προστασία τους. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και 
φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 78 Χ 55 Χ 72. Ύψος θέσης 
πληκτρολογίου: 56 εκ. 

2 ΜΠΑΛΑ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  Ѳ 

30 CM 

Μπάλα φυσιοθεραπείας Ѳ 30 cm. Υψηλής αντοχής μπάλες, που βοηθούν σε 
ασκήσεις ψυχοκινητικής. Χρησιμοποιείται στη φυσιοθεραπεία για βελτίωση της 
ισορροπίας. Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και διαστάσεις. 
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Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

3 
ΚΟΥΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

NET ROUND 

Κούνια στρογγυλή net round. Κατάλληλη για γραμμική αλλά και κίνηση σε όλα 
τα επίπεδα με τη χρήση του εξαρτήματος περιστροφής. Ανώτατο βάρος: 100 
kgr. Διάμετρος: 100 εκ. 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 

Κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας 
και απεριόριστης αντοχής. Το σετ αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα 27 Χ 13,5 
Χ 7 εκ., 8 μισά τούβλα 13,5 Χ 13,5 εκ., 4 μπάρες ισορροπίας με αντιολισθητική 
επιφάνεια 81 Χ 13,5 Χ 4 εκ., 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκ., 4 
ράβδους μήκους 70 εκ., 4 ράβδους μήκους 35 εκ., 24 συνδετικά (12 ράβδο με 
ράβδο και 12 ράβδο με στεφάνι). Όλα τα παραπάνω δίνονται σε 4 χρώματα. 
Όλα τα υλικά συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία μονοπατιών 
ψυχοκινητικής. 

5 

ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΓΑΣ 

Από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μη χάνει τη φόρμα του. Με νέες 
ενισχυμένες ενώσεις. Διαθέτει πάτο από δερματίνη. Βγαίνει σε όλα τα 
χρώματα. Διαστάσεις: 200 Χ 200 Χ 50 εκ. Πάχος πλευράς: 15 εκ. Διαθέσιμη σε 
οποιοδήποτε μέγεθος. 

6 ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΓΑΣ 

Ιδανικό στρώμα δαπέδου για την πισίνα γίγας. Διαστάσεις: 200 Χ 200 Χ 50 εκ. 

7 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 500 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σετ από 500 μαλακά μπαλάκια πισίνας. Δεν τσαλακώνουν. Σε ζωηρά χρώματα. 
Διαστάσεις: 7,5 εκ. 

8 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ 

Βγαίνει και σε ύψος 40 εκ. για βρεφικά τμήματα. Εξυπηρετεί στο τάισμα των 
παιδιών. Τα καρεκλάκια είναι προαιρετικά. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό 
χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν στρογγυλή διατομή. Το καπάκι είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς 
λουστραρισμένο σε χρώματα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το 
καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Όλα τα άκρα του 
τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα 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. Διαστάσεις: 184 Χ 92 Χ 
56 εκ. ύψος. 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Σετ γραφο-κινητικής 

Σετ γραφοκινητικής που περιέχει τις πιο δημοφιλείς λαβές ασκήσεων γραφής. 
Περιλαμβάνει 10 διαφορετικές λαβές για να επιλέξει ο θεραπευτής εκείνη που 
είναι η κατάλληλη για τη γραφο-κινητική άσκηση που θα ακολουθήσει.  
Συσκευασία 10τμχ που περιέχει τις εξής λαβές: 
- Comfort Basic Grip 
- Comfort Ultra Grip 
- Classic Basic Grip 
- Essential Grip 
- Easy Grip 
- Advance Basic Grip 
- Trigo Grip 
- Simple Advance Grip 
- Wrapit Grip 
- Δελφίνι 

2 
Μίνι συσκευή μασάζ 

προσώπου 

Η μικρή συσκευή μασάζ προσώπου παράγει ελεγχόμενη δόνηση που διεγείρει 
και ευαισθητοποιεί το στοματοπροσωπικό μυϊκό σύστημα. Το σετ περιλαμβάνει 
4 επιφάνειες μασάζ με διαφορετική ανάγλυφη υφή.  
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3 
Ασκήσεις αναπνοής 

(εκπαιδευτικό παιχνίδι) 
 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι ατομικής εξάσκησης της ικανότητας ελέγχου της 
αναπνοής, των μυών των χειλιών και του στόματος για στοματο-κινητικές 
ασκήσεις. Αποτελείται από βάση με 2 μικρές μπάλες από φελιζόλ, 10 καλαμάκια 
και οδηγίες ασκήσεων. 

4 
Λαβή στοματο-

κινητικής θεραπείας 

Εργαλείο για τη στοματο-κινητική θεραπεία και την αισθητηριακή διερεύνηση και 
επαναδραστηριοποίηση. Λαβή μήκους 13cm. Σε διαφανή εκδοχή, για να μπορεί 
ο θεραπευτής να διακρίνει τη γλώσσα. Κατασκευάζεται με υψηλής ποιότητας 
υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
διεθνούς οργανισμού FDA  και δεν περιέχει μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, 
BPA ή λάτεξ. 

5 Στομασητικό y-chew  

Στοματο-μασητικό μεσαίας σκληρότητας για έντονο μάσημα. Έχει τρείς 
διαφορετικού μήκους και υφής προεκτάσεις: μία λεία, μία με ραβδώσεις και μία 
με μικρά εξογκώματα για ποικιλία στοματο-μυϊκών ασκήσεων. Εργονομική λαβή 
για εύκολο κράτημα και προεκτάσεις του σχήματος Υ για ελάττωση της τριβής 
των δοντιών και εύκολη πρόσβαση σε κινητικές περιοχές βαθύτερα στα πίσω 
δόντια. Καθαρίζεται με ήπιο σαπούνι και νερό. Κατασκευάζεται με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA και δεν περιέχει μόλυβδο, φθαλικές 
ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.  

6 
Γλωσσο-πίεστρα με 

γεύση φράουλα 

Ειδικά αποστειρωμένα γλωσσοπίεστρα με γεύση φράουλα, κατάλληλα για 
στοματικές ασκήσεις και εξετάσεις.  
Σε συσκευασία των 50 τμχ. 

7 
Μασητικό  (στοματικό 
- μασητικό εργαλείο) 

Στοματικό - μασητικό εργαλείο σχεδιασμένο με τρεις διαφορετικές επιφάνειες: μία 
λεία, μία με κυκλικά και μία με ορθογώνια εξογκώματα. Διαθέτει μία 
ενσωματωμένη λαβή που το κάνει εύκολο στο κράτημα. Όλες οι επιφάνειές του 
μπορούν να μασηθούν, ενώ η προέκταση του φτάνει σε περιοχές βαθύτερα πίσω 
στη γλώσσα και ανάμεσα στα ούλα και τα δόντια. Με επαναστατικό υλικό 
απολύτως συμπαγές χωρίς ενδιάμεσες τρύπες ή σχισμές, ώστε να μη λιμνάζουν 
σάλιο ή βακτήρια. Εύκολο στο καθάρισμα και κατασκευασμένο με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, 
PVC, BPA ή λάτεξ. 

8 
Λαβή στοματο-

κινητικής θεραπείας  

Εργαλείο ειδικά για χρήση σε μικρά στόματα, με λαβή μήκους 13 cm, για 
στοματο-κινητική θεραπεία. Με τριγωνικό άκρο, ανώμαλο από τη μία πλευρά, 
ραβδωτό από την άλλη και λείο στις ακμές του και με ανάγλυφες επιφάνειες. Με 
ειδικό εργονομικό και συμπαγή σχεδιασμό έτσι ώστε το άκρο να μη διαχωρίζεται 
από τη λαβή του. Ανθεκτικής κατασκευής, με υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής 
χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

9 Υγρό αποστείρωσης  

Υγρό αποστείρωσης με ταχεία δράση. Σε συσκευασία 5L. Απολυμαντικό 
επιφανειών χωρίς αλδεύδες και φαινόλες , το υγρό είναι έτοιμο προς χρήση . 
Ψεκάζουμε τις επιφάνειες και αφήνουμε να στεγνώσουν για 30'' . Κατάλληλο 
ενάντια σε εντερόκοκκο, σταφυλόκοκκο, μυκητοκτόνο,  ιοκτόνο, E.coli , HIV -1 , 
H1N1 του ιού της γρίπης Α , του ιού της γρίπης Β, ιού ηπατίτιδος C, 
πολιομυελίτιδας τύπου 1, aureus MRSA 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

 
III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
/ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU: INTEL CORE I7 LGA1151 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: SSD 512 
ΜΝΗΜΗ RAM: 8GB DDR4  
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Intel Socket 1151, on board LAN, Κάρτα 
ήχου, Κάρτα Γραφικών με DVI-D/VGA ports 
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: DVD-RW 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 500W  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ: WINDOWS 10 64 BIT, Ελληνική Έκδοση 
ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΕΤΗ 

2 x 800 € 1.600 € 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
 

ΤΥΠΟΣ: OPTICAL 
ΜΕΓΕΘΟΣ: STANDARD 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ 
ΠΛΗΚΤΡΑ: 2 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ: ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗ: USB 

1 x10 € 10 € 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
 

Ασύρματο Ποντίκι Μοχλός με 3 πλήκτρα – 2 εισόδους 
διακοπτών 
Χαρακτηριστικά: 
• Στερεά κατασκευή και εργονομικός σχεδιασμός 
• Μεγάλο αποτύπωμα για μέγιστη σταθερότητα 
• Συμμετρική σχεδίαση που επιτρέπει τη χρήση με κάθε χέρι 
• Ενσωματωμένη υποστήριξη καρπού για την 
ελαχιστοποίηση της κόπωσης 
• Χρωματικά κωδικοποιημένα κουμπιά τοποθετημένα σε 
υποκεφαλές για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης 
• Εναλλασσόμενα κουμπιά αριστερού και δεξιού κλικ 
• Υποδοχές για εξωτερικά κουμπιά αριστερού / δεξί κλικ 
• Κουμπιά ασφάλισης με διπλό κλικ και μάνταλο 
• Άξονας Χ-Υ και κουμπί κύλισης για κινήσεις δρομέα και 
κύλισης μόνο προς τα επάνω / κάτω ή προς τα αριστερά / 
δεξιά 
• Ηχητικό (μπορεί να αλλάξει σε σίγαση) και οπτικές 
προειδοποιήσεις που υποδεικνύουν επιλογή ή αλλαγή 
λειτουργίας 
• Έλεγχος ταχύτητας δρομέα 
• Αυτόματη ανίχνευση πρωτοκόλλων PS2 και USB 
• Εύκολη εγκατάσταση plug and play (δεν απαιτούνται 
επιπλέον προγράμματα οδήγησης) 
• Έγκριση από EMC και FCC  

1 x  350 € 350 € 
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Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΗΧΕΙΑ 

Ισχύς: 1,2 W 
Κανάλια: 2.0 
Wireless: Όχι 
Τύπος Σύνδεσης: 3.5 mm 

2 x 10 € 20 € 

ΟΘΟΝΗ 

ΟΘΟΝΗ: Μέγεθος οθόνης 22’’, τύπος οθόνης PLS, LED 
backlighting, μορφή οθόνης 16/9, Ανάλυση 1920x1080 
pixels, Χρόνος απόκρισης 5 ms, Δυναμική αντίθεση 1000:1 
(τυπικό)  700:1 (ελάχιστο), Φωτεινότητα 250cd/m2, Βίντεο 
VGA/HDMI, Γωνία Θέασης (οριζόντια/Κάθετα) 178ο/178ο. 

Εγγύηση 2 χρόνια 

2 x 150 € 300 € 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Είδος: Office 
Set Πληκτρολόγιο & Ποντίκι:   
Keyboard Only 
Συνδεσιμότητα 
Ασύρματο: Όχι 
Σύνδεση: USB 

 1 x 10 € 10 € 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Πρώτο Αλφάβητο Με Εικόνες 
Απλοποιημένο πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα το καθένα 
από τα οποία 
 ενισχύεται με σχετική εικόνα αντιπροσωπευτική για κάθε 
γράμμα.  
Οι εικόνες έχουν συστηθεί από ομάδα νηπιαγωγών 
 π.χ. στο πλήκτρο Α, το γράμμα συνοδεύεται από την εικόνα
 ενός αλόγου, το  
πλήκτρο Β από την εικόνα ενός βάζου, κ.ο.κ. 
Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής εικόνων και χρωμάτων για κ
άθε πλήκτρο  
ανάλογα με τη δική σας προτίμηση.  
Η δημιουργία αυτού το πληκτρολογίου πηγάζει από τη φιλο
σοφία  
της φωνολογικής ενημερότητας και τις αρχές ανάπτυξης 
 προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων. 

1 x  300 € 300 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.590 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

/ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

Ορθοστάτης 
με ιμάντα 
στήριξης 
κεφαλής 

Ορθοστάτης με προσκέφαλο, με ύφασμα που αναπνέει, με 
τραπέζι, με στηρίγματα στήθους, με ιμάντες στήθους, με 
στηρίγματα λεκάνης, με ζώνη λεκάνης, με στηρίγματα 
γονάτων, με υποπόδιο με σανδάλια, με υδραυλική 
μπουκάλα και με τροχήλατη βάση με φρένα (2.670 €) 
Επιπλέον με ιμάντα στήριξης κεφαλής 75 €. 

1 Χ 2.745€ 2.745 € 

2 

Αναπηρικό 
αμαξίδιο 
παιδικό 

πτυσσόμενο 

Αναπηρικό αμαξίδιο αναπηρικό πτυσσόμενο, με σκελετό 
αλουμινίου, με κάθισμα με επένδυση αφρολέξ, με 
ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης και βάσης, με σταθερά πλαϊνά με 
επένδυση αφρολέξ, με ρυθμιζόμενα υποπόδια, με οπίσθιους 
τροχούς 30 cm με φρένα, με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων, με 
ροδάκια anti-tip μεταφοράς και αποφυγής ανατροπής, 
συστήνεται για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και 
για μέγιστο βάρος χρήστη 75 kg. 

1 Χ 720€ 720 € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ



 

 

 

 

 

 

 

 
Γ΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

3 

Αναπηρικό 
αμαξίδιο 
υψηλής 

ποιότητας 
κατασκευής 

Αναπηρικό αμαξίδιο υψηλής ποιότητας κατασκευής με 
ενισχυμένο σκελετό με διπλά ψαλίδια, με ανακλινόμενα 
πλαϊνά, με τροχούς quick release με ανακλαστικά, με 
συμπαγείς τροχούς τρακτερωτούς, με εμπρόσθιους 
συμπαγείς τροχούς balloon,με υποπόδια ρυθμιζόμενα με 
button,με μηχανισμό φρένων ασφαλείας και για μέγιστο 
βάρος χρήστη 120 kg. 

1 Χ 339€ 339 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

3.804 € 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩ
Ν / ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

ΤΙΜΗ  

1 

ΘΡΑΝΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΝΟ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F.  17 χιλ. 
με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 
του ξύλου, με θέση για μια οθόνη και ράφι για το 
πληκτρολόγιο. Αποτελείται από τα πλαϊνά, τη μετόπη 
και την επιφάνεια εργασίας η οποία έχει 2 επίπεδα, 
στο πρώτο τοποθετείται το πληκτρολόγιο και στο 
δεύτερο, το οποίο είναι 8 εκ. περίπου ψηλότερο, 
τοποθετείται η οθόνη. Στο κάτω μέρος τα δύο πλαϊνά 
φέρουν από 2 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την 
προστασία τους. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις: 78 Χ 55 Χ 72. Ύψος θέσης πληκτρολογίου: 
56 εκ. 

2 Χ 150 € 300 € 

2 

ΜΠΑΛΑ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  Ѳ 

30 CM 

Μπάλα φυσιοθεραπείας Ѳ 30 cm. Υψηλής αντοχής 
μπάλες, που βοηθούν σε ασκήσεις ψυχοκινητικής. 
Χρησιμοποιείται στη φυσιοθεραπεία για βελτίωση της 
ισορροπίας. Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και 
διαστάσεις. 

5 Χ 27 € 135 € 

3 

ΚΟΥΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
NET ROUND 

Κούνια στρογγυλή net round. Κατάλληλη για γραμμική 
αλλά και κίνηση σε όλα τα επίπεδα με τη χρήση του 
εξαρτήματος περιστροφής. Ανώτατο βάρος: 100 kgr. 
Διάμετρος: 100 εκ. 

1 Χ 90 € 90 € 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 

Κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη 
τοξικό, υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 
Το σετ αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα 27 Χ 13,5 Χ 7 
εκ., 8 μισά τούβλα 13,5 Χ 13,5 εκ., 4 μπάρες 
ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια 81 Χ 13,5 Χ 4 
εκ., 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκ., 4 
ράβδους μήκους 70 εκ., 4 ράβδους μήκους 35 εκ., 24 
συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 12 ράβδο με 
στεφάνι). Όλα τα παραπάνω δίνονται σε 4 χρώματα. 
Όλα τα υλικά συνδυάζονται μεταξύ τους για τη 
δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής. 

1 Χ 320 € 320 € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ



 

 

 

 

 

 

 

 
Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

5 

ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΓΑΣ 

Από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μη 
χάνει τη φόρμα του. Με νέες ενισχυμένες ενώσεις. 
Διαθέτει πάτο από δερματίνη. Βγαίνει σε όλα τα 
χρώματα. Διαστάσεις: 200 Χ 200 Χ 50 εκ. Πάχος 
πλευράς: 15 εκ. Διαθέσιμη σε οποιοδήποτε μέγεθος. 

1 Χ 500 € 500 € 

6 
ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΓΑΣ 
Ιδανικό στρώμα δαπέδου για την πισίνα γίγας. 
Διαστάσεις: 200 Χ 200 Χ 50 εκ. 

1 Χ 220 € 220 € 

7 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 500 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σετ από 500 μαλακά μπαλάκια πισίνας. Δεν 
τσαλακώνουν. Σε ζωηρά χρώματα. Διαστάσεις: 7,5 εκ. 

1 Χ 145 € 145 € 

8 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ 

Βγαίνει και σε ύψος 40 εκ. για βρεφικά τμήματα. 
Εξυπηρετεί στο τάισμα των παιδιών. Τα καρεκλάκια 
είναι προαιρετικά. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα 
πόδια έχουν στρογγυλή διατομή. Το καπάκι είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με 
επένδυση οξιάς λουστραρισμένο σε χρώματα της 
επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει 
επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Όλα τα 
άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα 
για τα παιδιά. Στα πέλματα 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. Διαστάσεις: 184 Χ 92 Χ 56 εκ. 
ύψος. 

1 Χ 310 € 310 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.020,00 € 

ΦΠΑ 24 % 484,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.504,80 € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

/ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Σετ γραφο-κινητικής 

Σετ γραφοκινητικής που περιέχει τις πιο δημοφιλείς 
λαβές ασκήσεων γραφής. Περιλαμβάνει 10 
διαφορετικές λαβές για να επιλέξει ο θεραπευτής 
εκείνη που είναι η κατάλληλη για τη γραφο-κινητική 
άσκηση που θα ακολουθήσει.  
Συσκευασία 10τμχ που περιέχει τις εξής λαβές: 
- Comfort Basic Grip 
- Comfort Ultra Grip 
- Classic Basic Grip 
- Essential Grip 
- Easy Grip 
- Advance Basic Grip 
- Trigo Grip 

1 Χ 38,00€ 38,00 € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ



 

 

 

 

 

 

 

- Simple Advance Grip 
- Wrapit Grip 
- Δελφίνι 

2 
Μίνι συσκευή μασάζ 

προσώπου 

Η μικρή συσκευή μασάζ προσώπου παράγει 
ελεγχόμενη δόνηση που διεγείρει και ευαισθητοποιεί 
το στοματοπροσωπικό μυϊκό σύστημα. Το σετ 
περιλαμβάνει 4 επιφάνειες μασάζ με διαφορετική 
ανάγλυφη υφή.  

1 Χ 15,00€ 15,00 € 

3 

Ασκήσεις αναπνοής 
(εκπαιδευτικό 

παιχνίδι) 
 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι ατομικής εξάσκησης της 
ικανότητας ελέγχου της αναπνοής, των μυών των 
χειλιών και του στόματος για στοματο-κινητικές 
ασκήσεις. Αποτελείται από βάση με 2 μικρές μπάλες 
από φελιζόλ, 10 καλαμάκια και οδηγίες ασκήσεων. 

1 Χ 26,85€ 26,85 € 

4 
Λαβή στοματο-

κινητικής θεραπείας 

Εργαλείο για τη στοματο-κινητική θεραπεία και την 
αισθητηριακή διερεύνηση και 
επαναδραστηριοποίηση. Λαβή μήκους 13cm. Σε 
διαφανή εκδοχή, για να μπορεί ο θεραπευτής να 
διακρίνει τη γλώσσα. Κατασκευάζεται με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA  και δεν περιέχει μόλυβδο, φθαλικές 
ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

1 Χ 23,50€ 23,50 € 

5 Στομασητικό y-chew  

Στοματο-μασητικό μεσαίας σκληρότητας για έντονο 
μάσημα. Έχει τρείς διαφορετικού μήκους και υφής 
προεκτάσεις: μία λεία, μία με ραβδώσεις και μία με 
μικρά εξογκώματα για ποικιλία στοματο-μυϊκών 
ασκήσεων. Εργονομική λαβή για εύκολο κράτημα και 
προεκτάσεις του σχήματος Υ για ελάττωση της τριβής 
των δοντιών και εύκολη πρόσβαση σε κινητικές 
περιοχές βαθύτερα στα πίσω δόντια. Καθαρίζεται με 
ήπιο σαπούνι και νερό. Κατασκευάζεται με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA και δεν περιέχει μόλυβδο, φθαλικές 
ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.  

1 Χ 23,00€ 23,00 € 

6 
Γλωσσο-πίεστρα με 

γεύση φράουλα 

Ειδικά αποστειρωμένα γλωσσοπίεστρα με γεύση 
φράουλα, κατάλληλα για στοματικές ασκήσεις και 
εξετάσεις.  
Σε συσκευασία των 50 τμχ. 

2 Χ 23,00€ 46,00 € 

7 
Μασητικό  

(στοματικό - μασητικό 
εργαλείο) 

Στοματικό - μασητικό εργαλείο σχεδιασμένο με τρεις 
διαφορετικές επιφάνειες: μία λεία, μία με κυκλικά και 
μία με ορθογώνια εξογκώματα. Διαθέτει μία 
ενσωματωμένη λαβή που το κάνει εύκολο στο 
κράτημα. Όλες οι επιφάνειές του μπορούν να 
μασηθούν, ενώ η προέκταση του φτάνει σε περιοχές 
βαθύτερα πίσω στη γλώσσα και ανάμεσα στα ούλα 
και τα δόντια. Με επαναστατικό υλικό απολύτως 
συμπαγές χωρίς ενδιάμεσες τρύπες ή σχισμές, ώστε 
να μη λιμνάζουν σάλιο ή βακτήρια. Εύκολο στο 
καθάρισμα και κατασκευασμένο με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, 
PVC, BPA ή λάτεξ. 

1 Χ 22,50€ 22,50 € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ
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Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης  
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΙΟΒΑΡΑ  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Διοικητικού -

Οικονομικού 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Λαβή στοματο-

κινητικής θεραπείας  

Εργαλείο ειδικά για χρήση σε μικρά στόματα, με 
λαβή μήκους 13 cm, για στοματο-κινητική θεραπεία. 
Με τριγωνικό άκρο, ανώμαλο από τη μία πλευρά, 
ραβδωτό από την άλλη και λείο στις ακμές του και με 
ανάγλυφες επιφάνειες. Με ειδικό εργονομικό και 
συμπαγή σχεδιασμό έτσι ώστε το άκρο να μη 
διαχωρίζεται από τη λαβή του. Ανθεκτικής 
κατασκευής, με υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής 
χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς 
μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

1 Χ 23,00€ 23,00 € 

9 Υγρό αποστείρωσης  

Υγρό αποστείρωσης με ταχεία δράση. Σε 
συσκευασία 5L. Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς 
αλδεύδες και φαινόλες , το υγρό είναι έτοιμο προς 
χρήση . 
Ψεκάζουμε τις επιφάνειες και αφήνουμε να 
στεγνώσουν για 30'' . Κατάλληλο ενάντια σε 
εντερόκοκκο, σταφυλόκοκκο, μυκητοκτόνο,  ιοκτόνο, 
E.coli , HIV -1 , H1N1 του ιού της γρίπης Α , του ιού 
της γρίπης Β, ιού ηπατίτιδος C, πολιομυελίτιδας 
τύπου 1, aureus MRSA 

1 Χ 34,00€ 34,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  251,85 € 

ΦΠΑ 24 %  60,44 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  312,29 € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ



 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
  

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

IV. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων για το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 
των 9.214,00€. 
Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ Α΄: Κ.Α. : 60-7134.001, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  2.590,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ Β΄: Κ.Α. : 60-7135.002, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.804,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ Γ΄: Κ.Α. : 60-7135.003, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  2.505,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΟΜΑΔΑ Δ΄: Κ.Α. : 10-6699, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  315,00€  ΜΕ Φ.Π.Α. 

Οι σχετικές πιστώσεις  είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» οικονομικού έτους 
2019. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
   Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης  και την εκτέλεση της προμήθειας  ισχύουν: 
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016 
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 : 
 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 
Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων , των 
Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της παρούσας μελέτης . 
Β) Η προσφερόμενη τιμή  
  Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία ανάλογα με την 
ανάγκες της δομής. Στις τιμές περιλαμβάνονται η μεταφορά, η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση των 
προϊόντων. 
  Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος σε μία ή και περισσότερες ομάδες και η κατακύρωση θα 
γίνει ανά ομάδα στην συνολικά χαμηλότερη τιμή της ομάδας.  
  Τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζεται το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και θα 
εκδίδονται τιμολόγια ανά ομάδα και κωδικό Κ.Α.. 
ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
ΑΡΘΡΟ 6  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και 
ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 
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κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα 
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της 
εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή των ειδών.  
 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και 
των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής με 
αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση 
που προορίζονται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα από τη διαπίστωση της 
παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  των νέων κατάλληλων , θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω 
υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε 
ζημιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώματα και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του. Περαιτέρω 
δε, το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω δικαίωμα που του δημιουργείται από την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος, με την προμήθεια 
ακατάλληλων προϊόντων , κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες . Ο προμηθευτής 
υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προμήθειας των ειδών, σύμφωνα με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
  Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 8:  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος  υπόκειται σε  όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.   
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και 
κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 
Ο.Γ.Α. 20%.  
Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 
 
 

   Ιωάννινα …/…/2019     
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
 
 
 
 

ΖΩΗ ΛΙΓΓΑ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η Δ/ντρια Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης  
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Οικονομικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
                                 

           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ / 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU: INTEL CORE I7 LGA1151 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: SSD 512 
ΜΝΗΜΗ RAM: 8GB DDR4  
ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Intel Socket 1151, on board LAN, Κάρτα 
ήχου, Κάρτα Γραφικών με DVI-D/VGA ports 
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: DVD-RW 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ: 500W  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ: WINDOWS 10 64 BIT, Ελληνική Έκδοση 
ΕΓΓΥΗΣΗ: 3 ΕΤΗ 

2 x ….. € ……. € 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
 

ΤΥΠΟΣ: OPTICAL 
ΜΕΓΕΘΟΣ: STANDARD 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ 
ΠΛΗΚΤΡΑ: 2 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ: ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗ: USB 

1 x…. € ….. € 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
 

Ασύρματο Ποντίκι Μοχλός με 3 πλήκτρα – 2 εισόδους 
διακοπτών 
Χαρακτηριστικά: 
• Στερεά κατασκευή και εργονομικός σχεδιασμός 
• Μεγάλο αποτύπωμα για μέγιστη σταθερότητα 
• Συμμετρική σχεδίαση που επιτρέπει τη χρήση με κάθε χέρι 
• Ενσωματωμένη υποστήριξη καρπού για την 
ελαχιστοποίηση της κόπωσης 
• Χρωματικά κωδικοποιημένα κουμπιά τοποθετημένα σε 
υποκεφαλές για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης 
• Εναλλασσόμενα κουμπιά αριστερού και δεξιού κλικ 
• Υποδοχές για εξωτερικά κουμπιά αριστερού / δεξί κλικ 
• Κουμπιά ασφάλισης με διπλό κλικ και μάνταλο 
• Άξονας Χ-Υ και κουμπί κύλισης για κινήσεις δρομέα και 
κύλισης μόνο προς τα επάνω / κάτω ή προς τα αριστερά / 
δεξιά 
• Ηχητικό (μπορεί να αλλάξει σε σίγαση) και οπτικές 
προειδοποιήσεις που υποδεικνύουν επιλογή ή αλλαγή 
λειτουργίας 
• Έλεγχος ταχύτητας δρομέα 
• Αυτόματη ανίχνευση πρωτοκόλλων PS2 και USB 
• Εύκολη εγκατάσταση plug and play (δεν απαιτούνται 
επιπλέον προγράμματα οδήγησης) 
• Έγκριση από EMC και FCC  

1 x  ….. € ……. € 
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Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΗΧΕΙΑ 

Ισχύς: 1,2 W 
Κανάλια: 2.0 
Wireless: Όχι 
Τύπος Σύνδεσης: 3.5 mm 

2 x …. € ….. € 

ΟΘΟΝΗ 

ΟΘΟΝΗ: Μέγεθος οθόνης 22’’, τύπος οθόνης PLS, LED 
backlighting, μορφή οθόνης 16/9, Ανάλυση 1920x1080 
pixels, Χρόνος απόκρισης 5 ms, Δυναμική αντίθεση 1000:1 
(τυπικό)  700:1 (ελάχιστο), Φωτεινότητα 250cd/m2, Βίντεο 
VGA/HDMI, Γωνία Θέασης (οριζόντια/Κάθετα) 178ο/178ο. 

Εγγύηση 2 χρόνια 

2 x …. € ….. € 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Είδος: Office 
Set Πληκτρολόγιο & Ποντίκι:   
Keyboard Only 
Συνδεσιμότητα 
Ασύρματο: Όχι 
Σύνδεση: USB 

 1 x …. € ….. € 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Πρώτο Αλφάβητο Με Εικόνες 
Απλοποιημένο πληκτρολόγιο με μεγάλα  
πλήκτρα το καθένα από τα οποία ενισχύεται με σχετική εικό
να αντιπροσωπευτική για  
κάθε γράμμα.  
Οι εικόνες έχουν συστηθεί από ομάδα 
νηπιαγωγών π.χ. στο πλήκτρο Α, το γράμμα  
συνοδεύεται από την εικόνα ενός αλόγου, το  
πλήκτρο Β από την εικόνα ενός βάζου, κ.ο.κ. 
Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής εικόνων και χρωμάτων για κ
άθε πλήκτρο ανάλογα με τη  
δική σας προτίμηση. Η δημιουργία αυτού το πληκτρολογίου 
πηγάζει από τη φιλοσοφία  
της φωνολογικής ενημερότητας και τις αρχέςανάπτυξης προ-
αναγνωστικών δεξιοτήτων. 

1 x  …… € …… € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ……… € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ / 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
Ορθοστάτης με ιμάντα 

στήριξης κεφαλής 

Ορθοστάτης με προσκέφαλο, με ύφασμα που 
αναπνέει, με τραπέζι, με στηρίγματα στήθους, με 
ιμάντες στήθους, με στηρίγματα λεκάνης, με 
ζώνη λεκάνης, με στηρίγματα γονάτων, με 
υποπόδιο με σανδάλια, με υδραυλική μπουκάλα 
και με τροχήλατη βάση με φρένα (……… €) 
Επιπλέον με ιμάντα στήριξης κεφαλής ….. €. 

1 Χ …….€ ……… € 

2 
Αναπηρικό αμαξίδιο 
παιδικό πτυσσόμενο 

Αναπηρικό αμαξίδιο αναπηρικό πτυσσόμενο, με 
σκελετό αλουμινίου, με κάθισμα με επένδυση 
αφρολέξ, με ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης και 
βάσης, με σταθερά πλαϊνά με επένδυση 
αφρολέξ, με ρυθμιζόμενα υποπόδια, με 
οπίσθιους τροχούς 30 cm με φρένα, με ζώνη 
ασφαλείας 5 σημείων, με ροδάκια anti-tip 
μεταφοράς και αποφυγής ανατροπής, 
συστήνεται για χρήση σε εσωτερικό και 
εξωτερικό χώρο και για μέγιστο βάρος χρήστη 

1 Χ …….€ ……. € 
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Γ΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

75 kg. 

3 
Αναπηρικό αμαξίδιο 
υψηλής ποιότητας 

κατασκευής 

Αναπηρικό αμαξίδιο υψηλής ποιότητας 
κατασκευής με ενισχυμένο σκελετό με διπλά 
ψαλίδια, με ανακλινόμενα πλαϊνά, με τροχούς 
quick release με ανακλαστικά, με συμπαγείς 
τροχούς τρακτερωτούς, με εμπρόσθιους 
συμπαγείς τροχούς balloon,με υποπόδια 
ρυθμιζόμενα με button,με μηχανισμό φρένων 
ασφαλείας και για μέγιστο βάρος χρήστη 120 

kg. 

1 Χ …….€ ……. € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

…….. € 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

/ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ  

1 

ΘΡΑΝΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΝΟ 

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F.  17 χιλ. 
με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα 
του ξύλου, με θέση για μια οθόνη και ράφι για το 
πληκτρολόγιο. Αποτελείται από τα πλαϊνά, τη μετόπη 
και την επιφάνεια εργασίας η οποία έχει 2 επίπεδα, 
στο πρώτο τοποθετείται το πληκτρολόγιο και στο 
δεύτερο, το οποίο είναι 8 εκ. περίπου ψηλότερο, 
τοποθετείται η οθόνη. Στο κάτω μέρος τα δύο πλαϊνά 
φέρουν από 2 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την 
προστασία τους. Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 
είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 
Διαστάσεις: 78 Χ 55 Χ 72. Ύψος θέσης πληκτρολογίου: 
56 εκ. 

2 Χ ….. € …….. € 

2 
ΜΠΑΛΑ 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Ѳ 30 CM 

Μπάλα φυσιοθεραπείας Ѳ 30 cm. Υψηλής αντοχής 
μπάλες, που βοηθούν σε ασκήσεις ψυχοκινητικής. 
Χρησιμοποιείται στη φυσιοθεραπεία για βελτίωση της 
ισορροπίας. Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και 
διαστάσεις. 

5 Χ ….. € ……… € 

3 
ΚΟΥΝΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ NET 
ROUND 

Κούνια στρογγυλή net round. Κατάλληλη για γραμμική 
αλλά και κίνηση σε όλα τα επίπεδα με τη χρήση του 
εξαρτήματος περιστροφής. Ανώτατο βάρος: 100 kgr. 
Διάμετρος: 100 εκ. 

1 Χ ….. € ……… € 
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Δ΄ ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟ 
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΤ 

Κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη 
τοξικό, υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. 
Το σετ αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα 27 Χ 13,5 Χ 7 
εκ., 8 μισά τούβλα 13,5 Χ 13,5 εκ., 4 μπάρες 
ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια 81 Χ 13,5 Χ 4 
εκ., 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκ., 4 
ράβδους μήκους 70 εκ., 4 ράβδους μήκους 35 εκ., 24 
συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 12 ράβδο με 
στεφάνι). Όλα τα παραπάνω δίνονται σε 4 χρώματα. 
Όλα τα υλικά συνδυάζονται μεταξύ τους για τη 
δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής. 

1 Χ ….. € ……… € 

5 

ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΓΑΣ 

Από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για να μη 
χάνει τη φόρμα του. Με νέες ενισχυμένες ενώσεις. 
Διαθέτει πάτο από δερματίνη. Βγαίνει σε όλα τα 
χρώματα. Διαστάσεις: 200 Χ 200 Χ 50 εκ. Πάχος 
πλευράς: 15 εκ. Διαθέσιμη σε οποιοδήποτε μέγεθος. 

1 Χ ….. € ……… € 

6 
ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΓΑΣ 
Ιδανικό στρώμα δαπέδου για την πισίνα γίγας. 
Διαστάσεις: 200 Χ 200 Χ 50 εκ. 

1 Χ …… € ……… € 

7 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 500 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σετ από 500 μαλακά μπαλάκια πισίνας. Δεν 
τσαλακώνουν. Σε ζωηρά χρώματα. Διαστάσεις: 7,5 εκ. 

1 Χ ….. € ……… € 

8 

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ 

Βγαίνει και σε ύψος 40 εκ. για βρεφικά τμήματα. 
Εξυπηρετεί στο τάισμα των παιδιών. Τα καρεκλάκια 
είναι προαιρετικά. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος 
από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, 
λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα 
πόδια έχουν στρογγυλή διατομή. Το καπάκι είναι 
κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με 
επένδυση οξιάς λουστραρισμένο σε χρώματα της 
επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει 
επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Όλα τα 
άκρα του τραπεζιού είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα 
για τα παιδιά. Στα πέλματα 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. Διαστάσεις: 184 Χ 92 Χ 56 εκ. 
ύψος. 

1 Χ …… € …….. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ………. € 

ΦΠΑ 24 % ………. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………. € 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

/ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ



 

 

 

 

 

 

 
1 Σετ γραφο-κινητικής 

Σετ γραφοκινητικής που περιέχει τις πιο δημοφιλείς 
λαβές ασκήσεων γραφής. Περιλαμβάνει 10 
διαφορετικές λαβές για να επιλέξει ο θεραπευτής 
εκείνη που είναι η κατάλληλη για τη γραφο-κινητική 
άσκηση που θα ακολουθήσει.  
Συσκευασία 10τμχ που περιέχει τις εξής λαβές: 
- Comfort Basic Grip 
- Comfort Ultra Grip 
- Classic Basic Grip 
- Essential Grip 
- Easy Grip 
- Advance Basic Grip 
- Trigo Grip 
- Simple Advance Grip 
- Wrapit Grip 
- Δελφίνι 

1 Χ ….€ ……. € 

2 
Μίνι συσκευή μασάζ 

προσώπου 

Η μικρή συσκευή μασάζ προσώπου παράγει 
ελεγχόμενη δόνηση που διεγείρει και ευαισθητοποιεί 
το στοματοπροσωπικό μυϊκό σύστημα. Το σετ 
περιλαμβάνει 4 επιφάνειες μασάζ με διαφορετική 
ανάγλυφη υφή.  

1 Χ …..€ …….. € 

3 

Ασκήσεις αναπνοής 
(εκπαιδευτικό 

παιχνίδι) 
 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι ατομικής εξάσκησης της 
ικανότητας ελέγχου της αναπνοής, των μυών των 
χειλιών και του στόματος για στοματο-κινητικές 
ασκήσεις. Αποτελείται από βάση με 2 μικρές μπάλες 
από φελιζόλ, 10 καλαμάκια και οδηγίες ασκήσεων. 

1 Χ ……€ …….. € 

4 
Λαβή στοματο-

κινητικής θεραπείας 

Εργαλείο για τη στοματο-κινητική θεραπεία και την 
αισθητηριακή διερεύνηση και 
επαναδραστηριοποίηση. Λαβή μήκους 13cm. Σε 
διαφανή εκδοχή, για να μπορεί ο θεραπευτής να 
διακρίνει τη γλώσσα. Κατασκευάζεται με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA  και δεν περιέχει μόλυβδο, φθαλικές 
ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

1 Χ ……€ …….. € 

5 Στομασητικό y-chew  

Στοματο-μασητικό μεσαίας σκληρότητας για έντονο 
μάσημα. Έχει τρείς διαφορετικού μήκους και υφής 
προεκτάσεις: μία λεία, μία με ραβδώσεις και μία με 
μικρά εξογκώματα για ποικιλία στοματο-μυϊκών 
ασκήσεων. Εργονομική λαβή για εύκολο κράτημα και 
προεκτάσεις του σχήματος Υ για ελάττωση της τριβής 
των δοντιών και εύκολη πρόσβαση σε κινητικές 
περιοχές βαθύτερα στα πίσω δόντια. Καθαρίζεται με 
ήπιο σαπούνι και νερό. Κατασκευάζεται με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA και δεν περιέχει μόλυβδο, φθαλικές 
ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ.  

1 Χ ……€ ……… € 

6 
Γλωσσο-πίεστρα με 

γεύση φράουλα 

Ειδικά αποστειρωμένα γλωσσοπίεστρα με γεύση 
φράουλα, κατάλληλα για στοματικές ασκήσεις και 
εξετάσεις.  
Σε συσκευασία των 50 τμχ. 

2 Χ ……€ ……... € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ
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7 
Μασητικό  

(στοματικό - μασητικό 
εργαλείο) 

Στοματικό - μασητικό εργαλείο σχεδιασμένο με τρεις 
διαφορετικές επιφάνειες: μία λεία, μία με κυκλικά και 
μία με ορθογώνια εξογκώματα. Διαθέτει μία 
ενσωματωμένη λαβή που το κάνει εύκολο στο 
κράτημα. Όλες οι επιφάνειές του μπορούν να 
μασηθούν, ενώ η προέκταση του φτάνει σε περιοχές 
βαθύτερα πίσω στη γλώσσα και ανάμεσα στα ούλα 
και τα δόντια. Με επαναστατικό υλικό απολύτως 
συμπαγές χωρίς ενδιάμεσες τρύπες ή σχισμές, ώστε 
να μη λιμνάζουν σάλιο ή βακτήρια. Εύκολο στο 
καθάρισμα και κατασκευασμένο με υψηλής 
ποιότητας υλικά ιατρικής χρήσης και δεοντολογίας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς 
οργανισμού FDA, χωρίς μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, 
PVC, BPA ή λάτεξ. 

1 Χ …….€ ……… € 

8 
Λαβή στοματο-

κινητικής θεραπείας  

Εργαλείο ειδικά για χρήση σε μικρά στόματα, με 
λαβή μήκους 13 cm, για στοματο-κινητική θεραπεία. 
Με τριγωνικό άκρο, ανώμαλο από τη μία πλευρά, 
ραβδωτό από την άλλη και λείο στις ακμές του και με 
ανάγλυφες επιφάνειες. Με ειδικό εργονομικό και 
συμπαγή σχεδιασμό έτσι ώστε το άκρο να μη 
διαχωρίζεται από τη λαβή του. Ανθεκτικής 
κατασκευής, με υψηλής ποιότητας υλικά ιατρικής 
χρήσης και δεοντολογίας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού FDA, χωρίς 
μόλυβδο, φθαλικές ενώσεις, PVC, BPA ή λάτεξ. 

1 Χ …….€ …….. € 

9 Υγρό αποστείρωσης  

Υγρό αποστείρωσης με ταχεία δράση. Σε 
συσκευασία 5L. Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς 
αλδεύδες και φαινόλες , το υγρό είναι έτοιμο προς 
χρήση . 
Ψεκάζουμε τις επιφάνειες και αφήνουμε να 
στεγνώσουν για 30'' . Κατάλληλο ενάντια σε 
εντερόκοκκο, σταφυλόκοκκο, μυκητοκτόνο,  ιοκτόνο, 
E.coli , HIV -1 , H1N1 του ιού της γρίπης Α , του ιού 
της γρίπης Β, ιού ηπατίτιδος C, πολιομυελίτιδας 
τύπου 1, aureus MRSA 

1 Χ …….€ …….. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  …….. € 

ΦΠΑ 24 %  …….. € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  ..…… € 

ΑΔΑ: Ω382ΟΚΠΕ-ΗΨΥ
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