
                              

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Νέα Ιωνία:  08/11/2018
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ                                        Αρ. Πρωτ.:   3509
           ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                        
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  

Δ/νση: Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 2102724761
Fax: 2102790059
Πληροφορίες: κ. Χριστάκη Αικατερίνη
                       κ. Ρεβεζά Πηνελόπη

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το  ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.  Δήμου  Ν.  Ιωνίας  προκειμένου  να  προμηθευτεί  εκπαιδευτικές  κατασκευές,  για  την
κάλυψη των αναγκών των παιδικών στάθμων του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο και παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε
την προσφορά σας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
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ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

1 Bambouchi ΤΕΜ

Bambouchi. 324 
κυλινδρικοί σωλήνες προς 
συναρμολόγηση σε 
συνδυασμό με ροζέτες 8 
διακλαδώσεων η κάθε μία, 
σε 3 χρώματα.

39,52 1 39,52

2 Chinese blocks ΤΕΜ

πλαστικό κατασκευαστικό 
υλικό σε σχήμα δίσκου 
διαμέτρου 5 εκ.,με εγκοπές 
περιμετρικά για να 
ενώνονται μεταξύ τους, σε 
5 βασικά χρώματα

9,90 2 19,81

3 Cognito  ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΤΑ 
ΖΩΑ

ΤΕΜ “Cognito” μια σειρά από 
εικόνες ζώων, τις κατοικίες 
τους και τα ίχνη τους που 
βοηθάει τα παιδιά να 
κατανοήσουν τις 
διαφορετικές κατοικίες των 
ζώων παίζοντας αυτόνομα ή
με άλλους. Η ξύλινη 
κασετίνα περιλαμβάνει 
συνδυασμό 3 ξύλινων 
καρτών με το ζωάκι, την 
αντίστοιχη κατοικία του και 
τα ίχνη του. Επίσης 
παίζοντας εμπλουτίζουν το 
λεξιλόγιό τους 
αιτιολογώντας την πράξη 
τους. Μόνο τα σωστά 
κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ
τους, οπότε τα παιδιά 
μπορούν να καταλάβουν 

13,71 1 13,71

1



μόνα τους το λάθος και να 
διορθώσουν τον εαυτό 
τους. Διαστάσεις ξύλινης 
κασετίνας : 
204x100x60mm.

4 Colodie ΤΕΜ

Ξύλινη κασετίνα που 
περιέχει 6 ξύλινα παζλ 6 
τεμαχίων και 2 ζάρια 
χρωμάτων. Τα παιδιά 
πρέπει να φτιάξουν τα παζλ
ή να παίξουν ένα απλό 
επιτραπέζιο παιχνίδι με τη 
βοήθεια των ζαριών. Το 
κάθε παζλ έχει διάσταση 
18Χ18εκ.

41,94 1 41,94

5 Combino ΤΕΜ

Ξύλινη κασετίνα 
συσχετισμού με 8 μεγάλες 
πλαστικές καρτέλες 
διαστάσεων : 28Χ14εκ. Και 
48 ηλεκτροστατικά 
καρτεκάκια διαστ.: 7Χ7εκ. 
Περιλαμβάνει θέματ όπως 
γυάλα με νερό και ψάρι, 
ποτιστήρι και γλάστρα κτλ. 

44,35 1 44,35

6 Extra  μαγνητικά σχήματα ΤΕΜ
Extra μαγνητικά σχήματα. 
40 ξύλινα μαγνητικά 
σχήματα σε 4 χρώματα.

20,16 1 20,16

7 Kουκλόσπιτο ΤΕΜ

Ξύλινο στρογγυλό 
κουκλόσπιτο μεγάλο, 
ανοιχτό και από τις 4 
πλευρές, ιδανικό για να 
παίζουν πολλά παιδιά 
συγχρόνως. Έχει δύο 
ορόφους, πόρτες και σκάλα
όπου παρακινούν τα παιδιά 
να δημιουργήσουν το δικό 
τους φανταστικό κόσμο. 
Διαστάσεις : 62Χ58cm. Από
μασίφ ξύλο σε στρογγυλό 
σχήμα.

102,42 1 102,42

8 Maxi βίδες ΤΕΜ

32 βίδες και 32 παξιμάδια 
σε 4 σχήματα, 4 χρώματα 
και 4 διαμέτρους. Σετ 64 
τεμαχίων ύψους 6cm, 
διαμέτρου βίδας: 
2,7/2,3/2,1/1,7cm και 
πλάτος παξιμαδιού: 
4,8/4,5/4cm.

18,55 1 18,55

9 Maxilotto ρουχισμός ΤΕΜ

Maxilotto ρουχισμός. Tα 
παιδιά συμπληρώνουν τις 
κάρτες βρίσκοντας τα 
μικρότερα αντίστοιχα 
καρτελάκια ρούχων. Το σετ
περιλαμβάνει 6 καρτέλες 
διαστάσεων 33x23cm και 
36 καρτελάκια 10x10cm. 
Σε χάρτινο κουτί 
αποθήκευσης

37,10 1 37,10

10 Memory ΤΕΜ
Memory! Παιχνίδι μνήμης 
με πραγματικές 
φωτογραφίες ζώων.

12,90 1 12,90

11 Skore tossing target ΤΕΜ Παιχνίδι στόχου τόσο για 
εσωτερική όσο και 
εξωτερική χρήση. Μπορεί 
να τοποθετηθεί σε 3 
διαφορετικά ύψη (μεταξύ 
88 και 135cm) Η βάση 
μπορεί να γεμίσει με άμμο ή
νερό για περισσότερη 

50,00 1 50,00
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σταθερότητα.

12 Waffle blocks ΤΕΜ
πλαστικό κατασκευαστικό 
υλικό σε σχήμα βάφλας 
10,5*10,5 εκ (48 τμχ)

12,90 2 25,81

13 Αερόστατο ΤΕΜ

Αερόστατο. Διαμέτρου 
1,75m με 8 χειρολαβές και 
έντονα χρώματα. Ελαφρύ 
αντιπυρικό από polyester 
και πολύ ισχυρές 
ανθεκτικές χειρολαβές. 
Εξασκεί όλο το σώμα

18,55 1 18,55

14 Ακολούθησε  με κάρτες ΤΕΜ

Ξύλινη βάση και ξύλινες 
έγχρωμες κάρτες που 
απεικονίζουν 18 
διαφορετικά σχέδια

14,15 1 14,15

15 Αλληλουχία φωτογραφιών ΤΕΜ Ηλικία 3+ 44,35 1 44,35

16 Αλληλουχίες 4 βημάτων ΤΕΜ

30 πλαστικές κάρτες 
λογικής αλληλουχίας 
διαστάσεων 11Χ11εκ, με 
θέματα από την καθημερινή
ζωή. Χρονικές αλληλουχίες 
4 βημάτων που 
αναπτύσσουν τη λογική 
σκέψη και έκφραση των 
παιδιών.Αποθηκεύονται σε 
ξύλινο κουτί

43,55 1 43,55

17 Αλληλουχίες 5 βημάτων ΤΕΜ

25 πλαστικές κάρτες 
λογικής αλληλουχίας 
διαστάσεων 11Χ11εκ, με 
θέματα από την καθημερινή
ζωή. Χρονικές αλληλουχίες 
5 βημάτων που 
αναπτύσσουν τη λογική 
σκέψη και έκφραση των 
παιδιών.Αποθηκεύονται σε 
ξύλινο κουτί

44,35 1 44,35

18 Αλυσίδες γεωμετρικών 
σχημάτων

ΤΕΜ Πλαστικές 17,74 1 17,74

19 Αλυσίδες χρωμάτων ΤΕΜ

Αλυσίδες χρωμάτων. 60 
χρωματιστές πλαστικές 
αλυσίδες σε 4 διαφορετικά 
χρώματα διαστάσεων: 
6,3x4,2cm.

20,16 1 20,16

20 Ανθρώπινος σκελετός ΤΕΜ

Ένας μεγάλος σκελετός με 
διαφανείς ετικέτες, 
κατάλληλες για γράψιμο με 
μαρκαδόρο πίνακα των 
ονομάτων από τα όργανα 
ή/και τα οστά. 
Περιλαμβάνει 2 κάρτες με 
το ανθρώπινο σώμα, 1 
σκελετό, 2 σκελετοί-
κάρτες, 10 όργανα και 30 
επαναγραφόμενες κάρτες 
για εγγραφή

43,12 1 43,12

21 Αντίθετα ΤΕΜ

Αντίθετα. Ξύλινη κασετίνα 
με θέμα αντίθετες έννοιες. 
24 πλαστικές ιδιαίτερα 
ανθεκτικές κάρτες που 
συσχετίζονται μεταξύ τους 
και βοηθούν τα παιδιά να 
κατανοήσουν αντίθετες 
έννοιες.

30,65 1 30,65

22 Αυτοκινητάκι ΤΕΜ Πλαστικό 12 εκατ. 3,23 5 16,13
23 Βαλιτσάκι γιατρού 

διώροφο με εργαλεία
ΤΕΜ Παιδικό παιχνίδι ιατρικά 

εργαλεία με πλαστικό 
βαλιτσάκι γιατρού που 
περιλαμβάνει: πιεσόμετρο, 
στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, 
σφυράκι, ψαλίδι, λαβίδα, 

24,45 3 73,35
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τσιμπίδα, ένεση, 
θερμόμετρο, γάζα και 
συνταγολόγιο.Μονάδα 
Πώλησης: Σετ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (25

24 Βάση ταξινόμησης Goki ΤΕΜ

Ξύλινη βάση διαστάσεων 
24,5*6*6 εκ. στην οποία 
προσαρμόζονται 16 ξύλινα 
τετράγωνα στα 4 βασικά 
χρώματα, ανάλογα με το 
γεωμετρικό σχήμα που 
φέρει η εγκοπή που έχουν 
στο κέντρο τους.

10,50 1 10,50

25 Βάση ταξινόμησης 
γεωμετρικών σχημάτων

ΤΕΜ

Ξύλινη βάση με ράβδους 
στην οποία προσαρμόζονται
4 βασικά γεωμετρικά 
σχήματα (κύκλος, 
τετράγωνο, τρίγωνο, 
παραλληλόγραμμο) σε 
τέσσερα βασικά χρώματα το
καθένα. Κάθε σχήμα φέρει 
από μία έως τέσσερις 
τρύπες για τοποθέτηση 
στην κατάλληλη θέση της 
βάσης.

15,50 1 15,50

26 Βάση χρωμάτων-σχημάτων
πεταλούδες ΤΕΜ

Χρωματιστή βάση από ξύλο
οξιάς με 6 ξύλινες ράβδους 
Διαστάσεις 19χ19 εκ.

16,76 1 16,76

27 Βέλη κατευθύνσεων ΤΕΜ

Βέλη κατευθύνσεων. 12 
πλαστικά αντιολισθητικά 
βέλη που ορίζουν την 
κατεύθυνση. Κολλάνε στο 
δάπεδο, σε 6 χρώματα. 
Διαστάσεις: 38x16cm και 
25x25cm.

25,81 1 25,81

28 Βράχοι Ισορροπίας ΤΕΜ

Σετ 6 βράχων ισορροπίας. 
Αποτελείται από 3 μικρούς 
διαστάσεων (25x25x4,5) 
εκ. και 3 μεγάλων 
διαστάσεων (36x36x8,5) 
εκ.

54,70 1 54,70

29 Γεωμετρικά σχήματα 
πατώματος

ΤΕΜ

Γεωμετρικά σχήματα 
πατώματος. 3 σχήματα 
κύκλος, τετράγωνο, και 
τρίγωνο σε 6 χρώματα από 
ανθεκτικό ελαστικό 
πλαστικό 3mm πάχους που 
προσαρμόζονται τέλεια στο 
πάτωμα και προσφέρουν 
ωραία υφή στα πόδια των 
παιδιών. Πλευρά τριγώνου 
28cm και πλευρά 
τετραγώνου και διάμετρος 
κύκλου 23cm.

54,03 1 54,03

30 Γρανάζια φάρμα ΤΕΜ

Γρανάζια. 95 κομμάτια 
( τροχοί, άξονες, 
σύνδεσμοι) για τη 
δημιουργία πολυάριθμων 
μηχανικών κατασκευών. 
Πολύχρωμα σχήματα από 
σκληρό πλαστικό.

44,35 1 44,35

31 Γρανάζια φάρμα ΤΕΜ 17 κουμπωτά πολύχρωμα 
γρανάζια από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας. Με 
σχέδια και χρώματα πολύ 
φιλικά στα μικρά παιδιά, 
εύκολα στην κατασκευή 
που απεικονίζουν ζωάκια 
(αγελάδα, κουνέλι, 
γουρούνι, παπάκι, κατσίκα, 
πρόβατο, άλογο), πάνω σε 
μια βάση. Τα παιδιά τα 

22,58 1 22,58
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ενώνουν με ποικίλους 
τρόπους, γυρνάνε τη λαβή 
και όλα τα ζώα της φάρμας 
κινούνται.

32 Δαχτυλίδια 
δραστηριοτήτων

ΤΕΜ

Δαχτυλίδια δραστηριοτήτων
από μαλακό καουτσούκ. Τα 
δαχτυλίδια απευθύνονται σε
παιδιά όλων των ηλικιών - 
και σε ενήλικες, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως 
έμπνευση για αμέτρητες 
δραστηριότητες όπως χορό 
σε έναν κύκλο, το 
περπάτημα στις μύτες στα 
δαχτυλίδια, η εξισορρόπηση
των δαχτυλιδιών στο 
κεφάλι. Κατάλληλο για 
ατομικές αλλά και 
κοινωνικές δραστηριότητες.
Σετ

12,10 2 24,19

33 Διαδρομή ισορροπίας EVA 
12 τμχ.

ΤΕΜ

Παιχνίδι ψυχοκινητικής 
αγωγής που βοηθάει τα 
παιδιά να εξασκήσουν την 
αυτοσυγκέντρωση, την 
αίσθηση της ισορροπίας και 
να αναπτύξουν την 
αντίληψη του χώρου και 
των κατευθύνσεων. Το σετ 
αποτελείται από 12 µεγάλες
πλάκες διαδροµών από 
υψηλής ποιότητας αφρώδε

10,02 1 10,02

34
Εκπαιδευτικό Επιτραπέζιο 
Παιχνίδι Ζωάκια και 
Χρώματα

ΤΕΜ

Εκπαιδευτικό επιτραπέζιο 
παιχνίδι κατάλληλο και για 
την ειδική αγωγή. Το παιδί 
αναγνωρίζει και συνδυάζει 
φόρμες-σχήματα, εικόνες 
ζώων και χρώματα. Το 
ελκυστικό του περιεχόμενο 
συμβάλλει στην εκμάθηση 
των χρωμάτων και των 
ζώων με τη συνδυαστική 
μέθοδο. Το 

12,17 1 12,17

35 Ενσφηνώσεις ΤΕΜ

Λουστραρισμένες ξύλινες 
ενσφηνώσεις με μεγάλες 
λαβές για εύκολο πιάσιμο. 
Το σετ περιλαμβάνει 4 
σχέδια (μπάλα, σπίτι, 
δέντρο, αυτοκιν)

7,26 1 7,26

36 Επιτραπέζιο παιχνίδι 
πορτραίτων

ΤΕΜ

Παιχνίδι πορτραίτων! Ένα 
παιχνίδι που απαιτεί 
ανεπτυγμένη αίσθηση 
παρατηρητικότητας και 
αφαίρεσης. Οι παίκτες 
αναδημιουργούν πορτραίτα 
σύμφωνα με εικόνες 
κλειδιά.

32,26 1 32,26

37 Επιταπέζιο "Εκφράσεις" ΤΕΜ

Επιτραπέζιο "Εκφράσεις" 
Ξύλινο επιτραπέζιο παιχνίδι 
με 18 διαφορετικά ξύλινα 
κομμάτια που σχηματίζουν 
ανά 3 ένα πρόσωπο. Το 
παιχνίδι έχει 3 ξύλινα ζάρια 
και αποθηκεύεται σε ξύλινη
κασετίνα. Οι παίκτες 
δημιουργούν μοντέλα 
εκφράσεων σύμφωνα με 
ό,τι έχουν φέρει στα ζάρια.

26,61 1 26,61

38 Επιτραπέζιο πατώμ. Άγρια 
ζώα

ΤΕΜ Παιχνίδι ψυχοκινητικής με 
20 αφρώδεις τάπητες ακμής
20cm με απεικόνιση 
δέρματος από άγρια ζώα και

32,26 1 32,26
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3 μεγάλα αφρώδη ζάρια 
κατευθύνουν τα παιδιά να 
παίξουν ομαδικά.

39 Ζάρι αριθμών ΤΕΜ
 Μεγάλο. μαλακό αθόρυβο 
ζάρι με αριθμούς από το 1-
6, ακμής 12εκ. 

9,68 1 9,68

40 Ζάρι γυμναστικής ΤΕΜ Από μαλακό πλαστικό 15,32 1 15,32

41 Ζάρι με κουκίδες ΤΕΜ
Μεγάλο, μαλακό, αθόρυβο 
ζάρι με κουκίδες, ακμής 
12εκ.

9,68 1 9,68

42 Ζάρι χρωμάτων ΤΕΜ

Μεγάλο, μαλακό αθόρυβο 
ζάρι με διαφορετικό χρώμα 
στην κάθε πλευρά του 
ακμής 12εκ. 

9,68 1 9,68

43 Ιστορίες καλής 
συμπεριφοράς

ΤΕΜ

36 πλαστικές κάρτες 
λογικής αλληλουχίας, με 
θέματα από την καθημερινή
ζωή στο σπίτι και στο 
σχολείο και έμφαση στη 
σωστή συμπεριφορά. 
Αναπτύσσουν τη λογική 
σκέψη και έκφραση των 
παιδιών και ενθαρρύνουν 
τους σωστούς τρόπους 
συμπεριφοράς και 
συμβίωσης στο σπίτι και 
στο σχολείο . 
Συμπεριλαμβάνεται 
πλαστική βάση για την 
τοποθέτηση των καρτών.

13,71 1 13,71

44 Καθρέφτης άθραυστος ΤΕΜ

Καθρέφτης. Άθραυστος, 
ολόσωμος καθρέφτης από 
Plexyglas, πλαισιωμένος 
από στέρεες ξύλινες 
λωρίδες και πάνω σε 
κόκκινο πλαίσιο από 
MDF.Διαστάσεις: 
44,5x108,5cm

120,97 1 120,97

45 Καρότσι ΤΕΜ

Ξύλινο καρότσι. Ξύλινος 
σκελετός και βαμβακερό 
ύφασμα κόκκινο λευκό με 
πλαστικές πολύ ισχυρές 
ρόδες με επικάλυψη 
λάστιχου. Ύψους 56εκ.

48,39 1 48,39

46 Κασετίνα με βίδες ΤΕΜ

Κασετίνα με βίδες. Ξύλινη 
κασετίνα διαστάσεων 
40x34x8cm η οποία 
περιλαμβάνει 8 κάρτες 
μοντέλα, 64 πολύχρωμα 
πλαστικά βιδωτά 
γεωμετρικά σχήματα και 
βίδες. Απαιτείται 
δεξιοτεχνία στα δάχτυλα 
για την αναπαραγωγή των 
καρτών. Ένα παιχνίδι που 
εξασκεί τη λεπτή κίνηση και
τη λογική.

64,52 1 64,52

47 Κατασκευές POLY-M ΤΕΜ
180 πλαστικά εύκαμπτα  
τουβλάκια Poly-M για 
ελεύθερες κατασκευές

29,84 1 29,84

48 Κατασκευές με μαγνήτες 
σετ 36 τεμαχίων

ΤΕΜ

Ελκυστικό και αστείο 
παιδικό εκπαιδευτικό 
παιχνίδι με 36 μεγάλους και
ισχυρούς μαγνήτες για 
ευκολότερη κατανόηση και 
χειρισμό, αλλά και για 
σταθερή σύνδεσης μεταξύ 
τους. Συμβάλλει στην 
εκμάθηση των χρωμάτων 
και του χωροταξικού 
προσανατολισμού καθώς 
και στ

43,16 1 43,16
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49 Κατασκευή Clipo ΤΕΜ

85 τμχ. πλαστικά 
σφηνοτουβλάκια σε 
διάφορα χρώματα, που 
ενώνονται σταθερά μεταξύ 
τους με ακίδες, σε 
συσκευασία πλαστικής 
σακούλας.

23,90 2 47,81

50 Κατασκευή Flowers ΤΕΜ

120 τμχ πλαστικά δισκάκια 
διαφόρων χρωμάτων,  με 
τρυπα στη μέση και 
εγκοπές περιμετρικά (σε 
συσκευασία πλαστικού 
παιχνιδόκουτου)

14,90 1 14,90

51 Κατασκευή Waffle farm ΤΕΜ

120 τεμάχια πλαστικο 
οικοδ. υλικό σε σχήμα 
βάφλας, για κατασκευή 
φάρμας

31,50 1 31,50

52 Κατασκευή με γρανάζια 96 
τμχ.

ΤΕΜ

Κατασκευή με γρανάζια 96 
τεμαχίων.Πλαστικά, 
χρωματιστά γρανάζια τα 
οποία ενώνονται μεταξύ 
τους με ποικίλους τρόπους. 
Αφήστε τη φαντασία σας να
“τρέξει” δημιουργήστε και 
ανακαλύψτε τη μετάδοση 
της κίνησης από το ένα 
γρανάζι στο άλλο

32,26 1 32,26

53
Κομμωτήριο - γωνιά 
ομορφιάς με μπλε 
σκαμνάκι

ΤΕΜ

Πανέμορφο παιδικό παιχνίδι
κομμωτήριο και σαλόνι 
ομορφιάς με 14 αξεσουάρ 
μαζί με το μπλε σκαμνάκι. 
Πραγματικό παιχνίδι ρόλων 
πολύ καλό για την 
ανάπτυξη της φαντασίας, 
κινητικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων.Μονάδα 
Πώλησης: Σετ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ) ή (

38,52 1 38,52

54 Κουτί αποθήκευσης ΤΕΜ Σετ 3τμχ. Διαστάσεις: 
55Χ40Χ32 60,48 4 241,94

55 Κουτί αποθήκευσης ΤΕΜ Σετ 3τμχ, Διαστάσεις: 
35,5Χ22Χ16,5 44,35 2 88,71

56 Λαχανικά Σε καλάθι ΤΕΜ

Πολύ όμορφο και γερό 
παιδικό παιχνίδι καλάθι με 
λαχανικά. Το σετ 
περιλαμβάνει 13 
λαχανικά.Μονάδα 
Πώλησης: Σετ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): 
(23x8x17) εκ.

4,50 1 4,50

57 Λογικά μπλοκ ξύλινα ΤΕΜ
48 μεγάλα ξύλινα κομμάτια 
σε 3 χρώματα μέσα σε 
ξύλινη κασετίνα

35,13 1 35,13

58 ΛΟΤΤΟ καθημερινής 
χρήσης ΤΕΜ

Λόττο καθημερινής χρήσης.
Λόττο αντικειμένων από το 
γνωστό καθημερινό 
περιβάλλον των παιδιών. 
Το σετ περιλαμβάνει 6 
πίνακες παιχνιδιού 
διαστάσεων 33x33cm και 
36 μικρότερα καρτελάκια 
διαστάσεων 10x10cm.

40,32 1 40,32

59 Μαγνητικά πρόσωπα ΤΕΜ Σετ 18,55 2 37,10
60 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ tangram ΤΕΜ Μαγνητικό tangram. 36 

μαγνητικά σχήματα και 12 
κάρτες μοντέλα για 
κατασκευή.Τα παιδιά 
συμπληρώνουν τις εικόνες 
πάνω στο μαγνητικό 
πίνακα. Το παιχνίδι αυτό 
αποτελεί εισαγωγή στο 

40,32 1 40,32
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κινέζικο παζλ tangram.

61 Μαγνητικό παιχνίδι 
ταξινόμησης χρωμάτων

ΤΕΜ  29,03 1 29,03

62 Μαγνητικό σετ εξοχής ΤΕΜ

Μαγνητικό παζλ με θέμα 
την εξοχή διαστάσεων 
28Χ28Χ1,5εκ. 10 ξύλινες 
ενσφηνώσεις που 
αναπαριστούν 10 έντομα. 
Στην κάτωπλευρά υπάρχει 
μαγνήτης για να κολλάει 
στη βάση. 

13,71 1 13,71

63 Μαγνητικός λαβύρινθος ΤΕΜ

Μαγνητικός λαβύρινθος. 1 
ή 2 παιδιά μετακινούν τις 
μαγνητικές μπίλιες 
χρησιμοποιώντας τα 2 
μολύβια. Μαθαίνουν να 
συσχετίζουν τις κινήσεις 
τους με τη Διαστάσεις: 
39Χ34Χ2εκ. διαδρομή που 
έχουν επιλέξει κάθε φορά 
οπτικά. Ξύλινο με πλαστικό 
κάλυμμα.

42,74 1 42,74

64 Μαγνητικός πίνακας ΤΕΜ

Μαγνητικό πινακάκι 
διαστάσεων 30x26cm 
διπλής όψεως, από τη μία 
πλευρά είναι για μαρκαδόρο
πίνακα και από την άλλη 
για κιμωλία.

9,68 1 9,68

65 Μαγνητικός πίνακας  
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

ΤΕΜ

Μαγνητικός πίνακας 
λαβύρινθος  Το παιδί 
μετακινεί τη φιγούρα πάνω 
στο ταμπλό 
χρησιμοποιώντας το 
μαγνητικό στυλό κάτω από 
τον πλαστικό πίνακα, 
προσπαθώντας να μη πέσει 
από αυτόν! Σταδιακά 
εξασκείτε τον έλεγχο της 
κίνησης (καθοδήγηση, 
κατεύθυνση, ομαλότητα, 
ταχύτητα)! Το σετ 
περιλαμβάνει: 1 πλαστικό 
πίνακα (διαστ.34,5Χ25cm),
1 φιγούρα και 1 μαγνητικό 
στυλό (Ύψος φιγούρας 
3,5cm, Ύψος στυλό 6cm)

13,71 1 13,71

66 Μαγνητικός πίνακας 
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΜ

Μαγνητικός πίνακας 
μαίανδρος Το παιδί 
μετακινεί τη φιγούρα πάνω 
στο ταμπλό 
χρησιμοποιώντας το 
μαγνητικό στυλό κάτω από 
τον πλαστικό πίνακα, 
προσπαθώντας να μη πέσει 
από αυτόν! Σταδιακά 
εξασκείτε τον έλεγχο της 
κίνησης (καθοδήγηση, 
κατεύθυνση, ομαλότητα, 
ταχύτητα)! Το σετ 
περιλαμβάνει: 1 πλαστικό 
πίνακα (διαστ.34,5Χ25cm),
1 φιγούρα και 1 μαγνητικό 
στυλό (Ύψος φιγούρας 
3,5cm, Ύψος στυλό 6cm)

13,71 1 13,71
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67 Μαγνητικός πίνακας 
ΡΟΜΒΟΣ

ΤΕΜ

Μαγνητικός πίνακας ρομβος
Το παιδί μετακινεί τη 
φιγούρα πάνω στο ταμπλό 
χρησιμοποιώντας το 
μαγνητικό στυλό κάτω από 
τον πλαστικό πίνακα, 
προσπαθώντας να μη πέσει 
από αυτόν! Σταδιακά 
εξασκείτε τον έλεγχο της 
κίνησης (καθοδήγηση, 
κατεύθυνση, ομαλότητα, 
ταχύτητα)! Το σετ 
περιλαμβάνει: 1 πλαστικό 
πίνακα (διαστ.34,5Χ25cm),
1 φιγούρα και 1 μαγνητικό 
στυλό (Ύψος φιγούρας 
3,5cm, Ύψος στυλό 6cm)

13,71 1 13,71

68 Μαγνητικός πίνακας 
σχημάτων

ΤΕΜ

Μαγνητικός πίνακας 
σχημάτων. Μαγνητικός 
πίνακας με ξύλινο πλαίσιο 
διαστάσεων 47x30x1cm και
38 μαγνητάκια 
γεωμετρικών σχημάτων για 
δημιουργία πολυάριθμων 
εικόνων.

33,87 1 33,87

69 Μαγνητικός πίνακας 
Υγιεινή Διατροφή 

ΤΕΜ
Με πυραμίδα τροφίμων, 
διαστάσεις 22*56 εκ., από 
ευκαμπτο πλαστικό

16,90 1 16,90

70 Μεγάλο σετ κατασκευών ΤΕΜ

Μεγάλο σετ κατασκευών. 
41 ξύλινα σχήματα 
χρωματστά σε διάφορα 
σχέδια και μεγέθη για 
ποικίλες κατασκευές και ένα
ξύλινο αυτοκινητάκι

21,77 1 21,77

71 Μπασκέτα ρυθμιζόμενη ΤΕΜ  52,42 1 52,42

72 Μωσαϊκό χρωμάτων ΤΕΜ

Μωσαϊκό χρωμάτων. 
Πλαστικά καρφάκια σε 4 
διαφορετικά χρώματα που 
ταιριάζουν σε τρύπες πάνω 
σε μια διάφανη πλάκα η 
οποία τοποθετείται πάνω σε
κάρτες μοντέλα. Τo σετ 
περιλαμβάνει 1 διάφανη 
πλαστική πλάκα, 320 
καρφάκια σε 4 χρώματα, 12
κάρτες μοντέλα. Διάσταση 
πλάκας 25x19cm.

37,10 1 37,10

73 Ντόμινο αριθμοί ζωάκια ΤΕΜ

Ξύλινο ντόμινο αριθμοί 
ζωάκια 28 τεμ. σε ξύλινη 
κασετίνα Διαστάσεις κάρτας
3χ6 εκ.

7,25 1 7,25

74 Ξύλινα παζλ ΤΕΜ

10 ξύλινα παζλ χωρισμένα 
σε α2 κομμάτια. Το κάθε 
κομμάτι απεικονίζει έναν 
αριθμό από το 1-10 και 
πρέπει να ενωθεί με το 
αντίστοιχο κομμάτι που 
αναπαριστά τις αντίστοιχες 
ποσότητες. 

12,90 1 12,90

75 Ξύλινη κουζίνα ΤΕΜ

Ξύλινη κουζίνα πολύ
σταθερή από πλακάτ
θαλάσσηςδιαστάσεων

80χ31χ60cm. Συνολικό
ύψος 94cm.Περιλαμβάνει

κουζίνα, ψυγείο, νεροχύτη,
πλάτη με ράφια.

162,90 1 162,90

76 Ξυλινο ενσφήνωμα με 
θέμα "η ζωή στη φάρμα"

ΤΕΜ Διαστάσεις 30*21 εκ 7,90 1 7,90

77 Ξυλινο ενσφήνωμα με 
θέμα "Θαλάσσιος κόσμος"

ΤΕΜ Διαστάσεις 30*21 εκ 7,90 1 7,90

78 Ξυλινο ενσφήνωμα με 
θέμα "οχήματα"

ΤΕΜ Διαστάσεις 30*21 εκ 7,90 1 7,90
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79 Ξύλινο Επιτραπέζιο 
Παίζουμε στη φάρμα ΤΕΜ

Ξύλινο επιτραπέζιο παιχνίδι,
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Οι παίκτες ρίχνουν το ζάρι 
και ανάλογα με το τί θα 
φέρουν μετακινούν τα 
πιόνια τους πάνω στο 
πίνακα παιχνιδιού και 
συλλέγουν ζωάκια. Εάν 
πετύχουν ένα από τα δύο 
σπιτάκια φάρμες, τότε 
ανταλάσουν ζωάκια.

37,47 1 37,47

80 Ξύλινο οικοδομικό υλικο ΤΕΜ 100τμχ, πάχους 2,5 εκ, σε 
βασικά χρώματα 14,90 2 29,81

81 Οχήματα Viking ΤΕΜ

 Κουβάς με 30 πλαστικά 
οχήματα (αεροπλάνα, 
αυτοκίνητα ελικόπτερα, 
φορτηγά, βάρκες κλπ) 
μεγέθους 8-12 εκ, στα 
βασικά χρώματα

35,90 2 71,81

82 Πάγκος μαραγκού ΤΕΜ

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
ξύλινος πάγκος μαραγκού. 
Ένας ειδικά σχεδιασμένος 
παιδικός πάγκος εργασίας 
ώστε να μεταφέρεται 
εύκολα αλλά και να 
προσφέρει ασφαλές 
παιχνίδι. Περιλαμβάνει 22 
παιδικά εργαλεία - 
εξαρτήματα, μεταξύ αυτών 
σφυράκι, κλειδί, βίδες, 
παξιμάδ

55,87 1 55,87

83 Παζλ  "αγελάδα" ΤΕΜ Ξύλινο, διαστάσεων 
22,5*22,5 εκ. 9 τμχ. 3,90 1 3,90

84 Παζλ  "κατοικίδια" ΤΕΜ Ξύλινο διαστάσεων 
30*22,5 εκ, 16 τμχ 4,90 1 4,90

85 Παζλ  "λιοντάρι" ΤΕΜ Ξύλινο διαστάσεων 
22,5*22,5 εκ. 9 τμχ. 3,90 1 3,90

86 Παζλ  "πρόσωπα και 
εκφράσεις"

ΤΕΜ 4 ξύλινα παζλ με εκφράσεις
(χαρούμενο-λυπημένο) 10,48 1 10,48

87 Παζλ "αυτοκίνητο" ΤΕΜ Ξύλινο 9 τμχ. διαστάσεις 
22,5*22,5 εκ 3,90 2 7,81

88 Παζλ "μεταφορικά μέσα" ΤΕΜ Ξύλινο διαστάσεων 
30*22,5 εκ, 16 τμχ. 4,90 1 4,90

89 Παζλ "παιδική χαρά" ΤΕΜ Ξύλινο διαστάσεων 
30*22,5 εκ, 16 τμχ 4,90 1 4,90

90 Παζλ "Πινόκιο" ΤΕΜ Από σκληρό χαρτόνι , 20 
τμχ 4,50 1 4,50

91 Παζλ "πλοίο" ΤΕΜ Ξύλινο 9 τμχ διαστάσεις 
22,5*22,5 εκ. 3,90 2 7,81

92 Παζλ "σαφάρι" ΤΕΜ Ξύλινο διαστάσεων 
30*22,5 εκ, 16 τμχ 4,90 1 4,90

93 Παζλ "φάρμα" ΤΕΜ Ξύλινο διαστάσεων 
30*22,5 εκ, 16 τμχ 4,90 1 4,90

94 Παζλ "ωκεανός" ΤΕΜ ξύλινο διαστάσεων 30*22,5
εκ, 16 τμχ 4,90 1 4,90

95 Παζλ ήχων ζώα ΤΕΜ

 Ξύλινο παζλ ενσφηνώσεων
με 7 ζωάκια (πρόβατο, 
άλογο, σκύλος, αγελάδα, 
γάτα, γουρούνι, κόκορας). 
Τα παιδιά αν τοποθετήσουν 
σωστά θα ακούσουν τον 
αντίστοιχο ήχο. Διαστάσεις 
βάσης: 8Χ28Χ3εκ.

22,58 1 22,58

96 Παζλ σχημάτων ΤΕΜ

3 μεγάλα ξύλινα 
σφηνώματα γεωμετρικών 
σχημάτων διαφορετικού 
χρώματος και διαφορετικού
σχεδίου στη βάση. 
Διαστάσεις: 30Χ12Χ1,5εκ.

8,87 1 8,87

97 Παιχνίδι ήχου για μωρά ΤΕΜ  5 ενσφηνώσεις που 
απεικονίζουν 5 διαφορετικά
ζωά-και (αγελάδα, 
πρόβατο, σκύλο, γάτα και 

20,97 1 20,97
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παπάκι), 1 
περιστρεφόμενος διακόπτης
από τη μία πλευρά. 
Ακούγονται οι φωνές ζώων 
και θα ακούσουν 
εναλλακτικά 5 διαφορετικές
μελωδίες.

98 Παιχνίδι Κατασκευών 
Funny Flo

ΤΕΜ

Παιδικό εκπαιδευτικό 
παιχνίδι κατασκευών-
οικοδομικού υλικού. 
Πρόκειται για εξέλιξη των 
αγαπημένων κατασκευών 
Super Dedalo, περιέχει 
πολύχρωμα, πλαστικά 
κομμάτια κατασκευαστικού 
υλικού, μπάλες και 
πρόσωπα. Προσφέρει στα 
παιδιά δημιουργικό 
παιχνίδι, αναπτύσ

12,80 2 25,60

99 Παιχνίδι Κατασκευών 
Μαργαρίτες

ΤΕΜ

Παιδικό εκπαιδευτικό 
παιχνίδι κατασκευών-
οικοδομικού υλικού. 
Κλασσικό οικοδομικό υλικό 
διαμέτρου 6 εκ σε σετ 160 
τμχ. Με τις άπειρες 
δυνατότητες σταθερών 
κατασκευών που 
προσφέρουν βοηθά τα 
νήπια στην εξάσκηση της 
φαντασίας τους αλλά και 
στην ανάπτυξη λεπτ

12,69 2 25,37

100 Παλάμες και πατούσες ΤΕΜ

Παλάμες και πατούσες. Για 
τον καθορισμό της 
κατεύθυνσης ασκήσεων 
ψυχοκινητικής, σε 4 
σχήματα και 6 χρώματα. 
Από ανθεκτικό ελαστικό 
πλαστικό.Σετ 24 τεμαχίων. 
Μήκος πατούσας 22,5cm 
και μήκος παλάμης 19cm.

29,84 2 59,68

101 Πίνακας διπλής εισόδου με 
σχήματα- χρώματα

ΤΕΜ
Διπλής εισόδου με 
σχήματα- χρώματα 7,70 1 7,70

102
Πλαστικά γεωμετρικά 
σχήματα (τριγωνο, 
τετράγωνο, κύκλος) 

ΤΕΜ

Με εγκοπή , μέγεθος  3*3 
εκ που ενώνονται και 
σχηματίζουν αλυσίδα (σε 
βασικά χρώματα)

9,90 2 19,81

103 Πλαστική φάρμα 
δραστηριοτήτων

ΤΕΜ

Μια τρισδιάστατη φάρμα με 
υπέροχα χρώματα και 8 
δραστηριότητες (άνοιγμα 
πόρτας, κουμπιά, διακόπτες
κλπ), 2 ζωάκια και 1 
επιφάνεια παιχνιδιού. 
Διαστάσεις: 20Χ17 και 
5Χ17,5εκ.

23,39 1 23,39

104 Πλαστικό αγρόκτημα & 
δρόμος σετ 

ΤΕΜ

περιλαμβάνει σπιτάκια 
φάρμας, 36 κομμάτια 
δρόμου, 2 ανθρωπάκια, 2 
οχήματα, 6 ζωάκια, φράχτη
και 4 δέντρα

39,50 1 39,50

105 Πλαστικό σπίτι ΤΕΜ Με χαρακτήρες και ήχους 28,23 1 28,23

106
Ποικιλία 12 
αρτοσκευασμάτων σε 
φυσικό μέγεθος

ΤΕΜ

Ρεαλιστικό και σε φυσικό 
μέγεθος παιδικό παιχνίδι 
μαγειρικής με πλαστικά 
ψωμάκια και 
αρτοσκευάσματα. Το σετ 
περιλαμβάνει 12 τεμάχια. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Διάμετρος από στρόγγυλο 
ψωμάκι 10 εκ. , μήκος 
μισής φρατζόλας 20 
εκ.Μονάδα Πώλησης: Σετ 
12 τμχ
Δια

25,18 1 25,18
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107 Ποικιλία 12 γλυκών σε 
φυσικό μέγεθος ΤΕΜ

Ρεαλιστικό και σε φυσικό 
μέγεθος παιδικό παιχνίδι 
μαγειρικής με πλαστικά 
γλυκά και επιδόρπια. Το σετ
περιλαμβάνει 12 τεμάχια. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 
διάμετρος μπισκότου 7,5 
εκ. , μήκος πλάκας 
σοκολάτας 9 εκ.Μονάδα 
Πώλησης: Σετ 12 τμχ
Διαστάσεις Προϊόντος

14,23 2 28,47

108 Ποικιλία 12 θαλασσινών σε
φυσικό μέγεθος

ΤΕΜ

Ρεαλιστικό και σε φυσικό 
μέγεθος παιδικό παιχνίδι με
μαγειρικής πλαστικά ψάρια 
και θαλασσινά. Το σετ 
περιλαμβάνει 12 τεμάχια. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 
μήκος  Μονάδα Πώλησης: 
Σετ 12 τμχ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): 
(30x5x13) εκ.              
γλώσσα

12,54 1 12,54

109 Ποικιλία 12 κρεάτων σε 
φυσικό μέγεθος                

ΤΕΜ

Ρεαλιστικό και σε φυσικό 
μέγεθος παιδικό παιχνίδι 
μαγειρικής με πλαστικά 
φαγητά από κρέας. Το σετ 
περιλαμβάνει 12 τεμάχια. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 
μήκος τηγανιτής πατάτας 7 
εκ. , μήκος σαλαμιού 13 
εκ.Μονάδα Πώλησης: Σετ 
12 τμχ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ)

15,70 1 15,70

110 Ποτηράκια μεγεθών-
χρωμάτων

ΤΕΜ

Στοιβαζόμενα πλαστικά 
ποτηράκια μεγεθών με 
υπέροχα χρώματα και 
συνολικό ύψος 95εκ. Όλα 
τα κομμάτια μπορούν να 
αποθηκευτούν σε ένα, με 
χερούλι μεταφοράς και 
καπάκι με ενσφηνώσεις 
γεωμετρικών σχημάτων, τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται.
Σετ 11 τεμαχίων. Ιδανικό 
παιχνίδι για την εκμάθηση 
των χρωμάτων, των 
μεγεθών, των γεωμετρικών
σχημάτων αλλά και των 
αριθμών. 

13,71 1 13,71

111 Πυραμίδα μεγεθών ΤΕΜ

 Μία πλαστική πυραμίδα 
που αναπαριστά 5 πλαστικά
ντόνατς διαφορετικών 
μεγεθών. Διάσταση 
μεγάλου ντόνατ 12εκ.

23,39 1 23,39

112 Ρακέτα ΤΕΜ
Στρογγυλή ρακέτα με 
μπαλάκι 30 εκ. 8,06 2 16,13

113 Κούκλες αγόρι--κορίτσι ΤΕΜ

Σετ από 2 κούκλες ( αγόρι 
-κορίτσι) 40cm μσταθερά 
μάτια και μη αποσπώμενα 
μέλη 

46,77 1 46,77

114
Σετ 4 Βρεφικά παζλ με 
πλαίσιο - Κατοικίδια 
ζωάκια

ΤΕΜ

Σετ με 4 ξύλινα βρεφικά 
παζλ πρώιμης ανάπτυξης με
πλαίσιο. Το πλαίσιο 
διευκολύνει το μικρότερο 
παιδί στην ολοκλήρωση του
παζλ σε σχέση με το 
παραδοσιακό παζλ.Μονάδα 
Πώλησης: Σετ 4 τμχ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): (15x15) 
εκ.

5,59 1 5,59
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115 Μαξιλάρια με θέμα τη 
φύση

ΤΕΜ

Σετ 8 βελουτέ μαξιλαράκια 
με θέμα τη φύση. 
Διαστάσεις: 400x40mm. 
Πλενόμενα στους 30°C. 
Υποαλλεργικά, αντιιδρωτικά
με ιδιαίτερη υφή και 
χρώματα. Υπακούουν σε 
όλα τα ευρωπαϊκά 
standards ποιότητας και 
ασφάλειας.

100,81 1 100,81

116 Σετ Παζλ άγρια ζώα ΤΕΜ
Σετ 4 ξύλινα παζλ , 4 τμχ ,
10*10 εκ καθένα 6,20 1 6,20

117 Σετ Παζλ ζώα φάρμας ΤΕΜ
Σετ 4 ξύλινα παζλ , 4 τμχ ,
10*10 εκ καθένα 6,20 1 6,20

118 Σκιουράκια ΤΕΜ

Ξύλινο επιτραπέζιο που 
απεικονίζει μια βελανιδιά. 
Στην βελανιδιά 
τοποθετούνται 20 βελανίδια
μέσα σε εσοχές που στη 
βάση τους έχουν 
διαφορετικά χρώματα. 
Περιλαμβάνεται και 1 
ξύλινο ζάρι με σχέδια και 
χρώματα. Διαστάσεις 
ξύλινης βάσης παιχνιδιού : 
385Χ385Χ60mm.

25,81 1 25,81

119 Σπιτάκι προγραφής ΤΕΜ

Ξύλινο παιχνίδι προγραφής.
Τα παιδιά πρέπει να 
περάσουν 5 διαφορετικά 
σχήματα μέσα από εσοχές 
εξασκώντας τη λεπτή 
κίνηση των χεριών και 
δακτύλων τους. Διαστάσεις:
29Χ29εκ.

33,06 1 33,06

120 Σπιτάκι σχημάτων ΤΕΜ

Ξύλινο σπιτάκι σχημάτων. 
Από λουστραρισμένο ξύλο 
διαστάσεων 21Χ21Χ18εκ. 
Με εγκοπές γεωμετρικών 
σχημάτων και χερούλι στη 
σκεπή για εύκολη 
μεταφορά από τα παιδιά. Το
ένα μέρος της σκεπής 
ανοίγει για να βγαίνουν 
εύκολα τα σχήματα.

25,81 1 25,81

121 Στρογγυλοί τάπητες 
χρωμάτων

ΤΕΜ

Είναι ιδανικοί για 
εξωτερικούς χώρους ή 
πάνω σε γρασίδι. Ο κάθε 
τάπητας είναι διαμέτρου 
40cm. Είναι πλενόμενα, 
αδιάβροχα, με έντονα 
χρώματα. Το σετ 
αποτελείται από 30 τεμ.Σε 
υφασμάτινη τσάντα για 
εύκολη μεταφορά και 
τοποθέτηση σε εσωτερικό ή
εξωτερικό χώρο. 

77,42 1 77,42

122 Συνεργείο και βενζινάδικο ΤΕΜ

Συνεργείο και βενζινάδικο. 
Από λουστραρισμένο ξύλο 
και πράσινη λάκα 
διαστάσεων 30x40x14cm. 
Περιλαμβάνει 2 επίπεδα, 
ράμπα, σταθμό καυσίμων 
και ρολά για πλύσιμο. 
Μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλο κωδικό της ίδιας 
σειράς για χρήση από 
πολλά παιδιά συγχρόνως.

43,55 1 43,55
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123 Σύνθεση ποταμός ΤΕΜ

 6 ράβδοι σε 6 χρώματα 
(κίτρινο, κόκκινο, λαχανί, 
πορτοκαλί, μωβ, γαλάζιο) 
και 1 σύνδεσμο που 
ενώνονται εύκολα, 
κατασκευασμένοι από 
ανθεκτικό πλαστικό με 
αντιολισθητικές ελαστικές 
άκρες. Λόγω του μεγέθους 
των ράβδων, ακόμη και τα 
μικρά παιδιά είναι σε θέση 
να χτίσουν ένα "ποτάμι". Ο 
ποταμός συνδυάζει υψηλή 
ποιότητα με ελκυστικό 
σχεδιασμό. Τα στοιχεία 
είναι στοιβαζόμενα για 
εύκολη αποθήκευση. 
Διαστάσεις ράβδων: 
35,5Χ11,5Χ4,5εκ. 
Διαστάσεις συνδέσμου : 
15,5Χ8,5Χ4,5 εκ. 

39,52 1 39,52

124 Σφηνοτουβλάκια Poly Μ ΤΕΜ

Μια ποικιλία σχημάτων και 
ζωντανών χρωμάτων για τη
δημιουργία στατικών και 
κινητών αντικειμένων. Τα 
κομμάτια ενώνονται μεταξύ
τους εύκολα με καρφάκια . 
Πλευρά τετραγώνου 5cm 
και διάμετρος ρόδας 4cm. 
Συμπεριλαμβάνονται και 4 
φιγούρες. Αποθηκεύονται 
σε πλαστικό κουβαδάκι και 
το καπάκι του 
χρησιμοποιείτε για βάση 
κατασκευών.

51,61 1 51,61

125 Σφηνοτουβλάκια Poly Μ ΤΕΜ

150 πλαστικά τουβλάκια, με
στρογγυλεμένες άκρες, σε 
βασικά χρώματα για 
τρισδιάστατες κατασκευές

29,50 1 29,50

126 Σφηνώματα  με θέμα: 
άγρια ζώα

ΤΕΜ Με ξύλινη λαβή διστάσεις 
30*22,5 εκ 4,90 1 4,90

127 Σφηνώματα με θέμα: 
γεωμετρικά σχήματα

ΤΕΜ Με ξύλινη λαβή διστάσεις 
30*22,5 εκ 4,90 1 4,90

128 Σφηνώματα με θέμα: 
μεταφορικά μέσα

ΤΕΜ Με ξύλινη λαβή διστάσεις 
30*22,5 εκ 4,90 1 4,90

129 Τι τρώνε τα ζωάκια ΤΕΜ Σετ 2 παζλ με 10 
ζωάκια.Διαστάσεις 45χ18εκ. 7,23 2 14,45

130 Τούνελ διαδρομές ΤΕΜ

το σετ αποτελείται από 8 
βάσεις και 4 ημικύκλια τα 
οποία δημιουργούν ένα 
υπέροχο τούνελ. 
ξεχωριστές κλεψύδρες των 
30 δευτερόλεπτων, του 1 
λεπτού, των 3 λεπτών, των
5 λεπτών και των 10 
λεπτών. Διαστάσεις 9 εκ.

65,10 1 65,10

131 Τρισδιάστατο δέντρο 
σχημάτων ΤΕΜ

Ένα πλαστικό δέντρο με 6 
υποδοχές (φύλο, 
τρυποκάρυδος, βατόμουρο,
σκίουρος, λουλούδι, 
μούρο). Μαθαίνει στα 
παιδιά να ταξινομούν, να 
αναγνωρίζουν τα χρώματα, 
τα σχέδια και να 
αναπτύσσουν δεξιότητες. 
Αν τα παιδιά τοποθετήσουν 
το σχήμα στην κατάλληλη 
υποδοχή θα το δουν να 
γλιστράει στη βάση του 
δέντρου. Διαστάσεις 
δέντρου 29Χ20εκ.

23,39 1 23,39
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132 Φρούτα Σε καλάθι ΤΕΜ

Πολύ όμορφο και γερό 
παιδικό παιχνίδι καλάθι με 
φρούτα. Το σετ 
περιλαμβάνει 12 
φρούτα.Μονάδα Πώλησης: 
Σετ
Διαστάσεις Προϊόντος 
(ΜxΠxΥ) ή (ΦxΥ): 
(23x8x17) εκ.

4,50 1 4,50

133 Χαλάκι κυκλοφοριακής 
αγωγής 

ΤΕΜ
100*100 εκ, που 
μετατρέπεται σε κουτί 
αποθήκευσης

8,50 2 17,00

134 Χρωματιστή κάμπια ΤΕΜ

Χρωματιστή κάμπια. Σετ 15
τεμ. Από εύκαμπτο 
πλαστικό υψηλής ποιότητας
που απεικονίζουν μέρη 
σώματος, κεφάλια και 
ουρές από κάμπιες. Τα 
παιδιά δημιουργούν κάμπιες
διαφορετικών σχημάτων και
χρωμάτων. Τα παιδιά μέσα 
από το παιχνίδι 
ανακαλύπτουν τη διαφορά 
των μεγεθών, 
ανακαλύπτουν τα χρώματα 
και συγκρίνουν διαφοτετικά
μήκη μεταξύ τους. 

20,16 1 20,16

135 Χρωματιστοί κύκλοι ΤΕΜ

3 μεγάλα ξύλινα 
σφηνώματα κύκλοι με 
διαφορετικό χρώμα και 
διαφορετικό ζωάκι στη 
βάση. Διαστάσεις: 
30Χ12Χ1,5εκ. 

10,48 1 10,48

ΣΥΝΟΛΑ
162 4.045,65

Φ.Π.Α.
24% 970,96
ΣΥΝ.

ΕΚΤΙΜ.
ΑΞΙΑΣ 5.016,61

Όλα τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να
παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
ασφαλείας και να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση από παιδιά.
Οποιοδήποτε επιπλέον χαρακτηριστικό θα ληφθεί υπόψη.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κριτήρια επιλογής αναδόχου:
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την συνολικά οικονομικά χαμηλότερη τιμή 
στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου  Ν. Ιωνίας.
Συμβατικά στοιχεία:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά
σειρά ισχύος, είναι:
 H Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Ιωνίας
 Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση αποτελέσματος-Ανακοίνωση κατακύρωσης  :
 Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
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 Στον προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση. Εάν ο
προμηθευτής δεν προσέλθει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να υπογράψει
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.

Σύμβαση:
Η σύμβαση καταρτίζεται  από  την υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Με την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο φορολογική ενημερότητα,
ασφαλιστική  ενημερότητα  (για  υπογραφή  σύμβασης)  και  ποινικό  μητρώο,  το  οποίο  θα
αναζητηθεί  αυτεπάγγελτα  από  την  υπηρεσία  μας.  Η  σύμβαση  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους
 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 
 Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα
 Την συμφωνηθείσα τιμή
 Τον τόπο, τον χρόνο & τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών
 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη
 Τον τρόπο παραλαβής
 Τον τρόπο πληρωμής
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
 Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Χρόνος παράδοσης-Τρόπος πληρωμής  :     
Η παράδοση  θα  γίνει  εφάπαξ  και  το  πολύ  μέσα  σε  διάστημα  20  ημερών  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης. 
Η πληρωμή της αξίας των αγαθών θα γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση του παραστατικού από
τον προμηθευτή.

Τόπος παράδοσης:
Τα ανωτέρω υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, στα κάτωθι σημεία:

1. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός   Κυδωνιών 89                                  210 2758719
2. 2ος Παιδικός Σταθμός             Βυζ. Αυτοκρατόρων 40                    210 2790534
3. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός   Καππαδοκίας 11                              210 2513993 
4. 5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός   Νικηταρά 14                                    210 2752244 
5. 6ος Παιδικός Σταθμός            Ρούμελης 11                                    210 2756835

     6.  4ος & 7ος Παιδικός Σταθμός     Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας                    210 2716919
Παραλαβή υλικών:
Η παραλαβή θα γίνει από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής που έχουν ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ.,
σύμφωνα με το Ν. 4412/16.
Ειδικές ρήτρες:
Ο ανάδοχος που θα προκύψει δεν θα έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως
οποιουδήποτε  είδους,  επικαλούμενος  τυχόν  δυσχέρεια  εξευρέσεως  στην  αγορά  των  ειδών,  γιατί  η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της
σύμβασης.

Εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε προσφορά, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

1. Οι προσφορές θα κατατίθενται, σε κλειστό φάκελο, κατά τις εργάσιμες μέρες & ώρες 8:00 έως
14:00 έως και την Τετάρτη 14/11/2018, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. (Γαληνού 2
& Αγ. Όλγας, 1ος όροφος). Οποιαδήποτε προσφορά που θα φτάσει στην Υπηρεσία μας
(π.χ. ταχυδρομικώς), μετά το παραπάνω χρονικό περιθώριο, δεν θα γίνει αποδεκτή.

2. Κατά το άνοιγμα των προσφορών, που θα γίνει την ίδια μέρα, Τετάρτη 14/11/2018 και ώρα
14:30, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.
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3. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από την κ. Αικατερίνη Χριστάκη & την κ. Πηνελόπη Ρεβεζά,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11:00 μ.μ. στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-
2724761.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
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