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ΑΡΘΡΟ 1 
Σετνική Έκθεζη-Προϋπολογιζθείζα Γαπάνη-Σετνικές Προδιαγραθές 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα α) εηδψλ ςπραγσγίαο-παηρλίδηα γηα ηνπο Παηδηθνχο θαη 
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο β)     
παηδαγσγηθνχ πιηθνχ γηα ην Φπρνπαηδαγσγηθφ Κέληξν θαη ηνλ ηαζκφ-Ηαηξείν Μεηξηθνχ Θειαζκνχ 
γ) επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ γηα ηα Κ.Α.Π.Ζ. ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο.   

 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είκοζι ηριών τιλιάδφν εκαηόν ζαράνηα πένηε εσρώ 
και ογδόνηα ηριών λεπηών (23.145,83€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, θαη ζα βαξχλεη ηνπο 
Κ.Α.Δ. 15.7135.0028 και 15.6473.0005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
φπσο εκθαίλεηαη θαησηέξσ: 
 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΟ 

15.7135.0028 Πξνκήζεηα εηδψλ ςπραγσγίαο 
37524100-8, 
37523000-0 

21.767,33 € 

15.6473.0005 
Δπνπηηθφ-παηδαγσγηθφ θαη 

ςπραγσγηθφ πιηθφ γηα 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

37524100-8, 
37524200-9 

1.378,50 € 

  ΤΝΟΛΟ 23.145,83 €  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

1η ομάδα: Δίδη υσταγφγίας-παιτνίδια για ηοσς Παιδικούς και Βρεθονηπιακούς ηαθμούς 
ηοσ Γήμοσ Ιλίοσ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδος ΤΝΟΛΟ 

1 

1-20                                                                                       
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Μέρξη 
πνχ μέξεη λα κεηξά ην παηδί; Πνηά λνχκεξα 
μέξεη λα αλαγλσξίδεη; Δίλαη κνλφο ή δπγφο; 
Σν παηδί αληηζηνηρεί ηηο πνζφηεηεο κε ηα 
ζχκβνια θαη καζαίλεη λα κεηξά απφ ην 1 σο 
ην 20. Σα ρξψκαηα, νη εηθφλεο θαη ε έλδεημε 
πνζνηήησλ ζηα ζχκβνια, ην βνεζνχλ λα 
κάζεη εχθνια θαη δηαζθεδαζηηθά. Σν παηδί 
απιψλεη κπξνζηά ηνπ ηηο θάξηεο ηνπ 
παηρληδηνχ θαη μερσξίδεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο 
ζηνίβεο, ηηο θάξηεο κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο 
θάξηεο κε ηα αληηθείκελα ή δσάθηα. Καηφπηλ, 
ελψλεη ηηο θάξηεο αληηζηνηρψληαο ηνπο 
αξηζκνχο κε ηε ζσζηή πνζφηεηα. 
Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη παηρληδηνχ: Δληζρχεη ηε 
θξηηηθή ζθέςε, αλαπηχζζεη ηε 
παξαηεξεηηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζην λα 
κάζεη ην παηδί λα αληηζηνηρεί ζχκβνια κε 
πνζφηεηεο. 

ηεκάρην 1 4,40 € 4,40 € 
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2 

25 ΖΥΟΗ ΕΧΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΟΝΟΜΑΗΔ ΣΟΤ 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο απαξαίηεην θαη ζηελ 
εηδηθή αγσγή. Πεξηέρεη 25 θάξηεο 2 φςεσλ 
(19,5x13,5) εθ., CD κε 25 δηαθνξεηηθνχο 
ήρνπο δψσλ θαη 150 bingo (θφθθηλεο κάξθεο). 
Σα παηδηά αξρηθά γηα λα δηαθξίλνπλ ηνπο 
ήρνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ φςε ηεο θάξηαο 
κε ηελ κία εηθφλα θαη αθνχλ ηνλ αληίζηνηρν 
ήρν. ηε ζπλέρεηα, μεθηλνχλ ην παηρλίδη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ φςε ηεο θάξηαο κε ηηο 
6 θσηνγξαθίεο, εληνπίδνπλ ηνλ ήρν θαη 
ηνπνζεηνχλ ηα bingo αληίζηνηρα. Δπίζεο, 
πεξηιακβάλεη νδεγφ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηεκάρην 1 30,77 € 30,77 € 

3 

50 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΜΔ ΕΧΑ 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο απαξαίηεην θαη ζηελ 
εηδηθή αγσγή. 50 θσηνγξαθίεο (19,5x13,5) 
εθ. κε θαηνηθίδηα θαη άγξηα δψα ζην δηθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηα 
παηδηά λα δηεπξχλνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. 
Πεξηιακβάλεη νδεγφ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
βάζε γηα επθνιφηεξε ηνπνζέηεζε ησλ 
θσηνγξαθηψλ. 

ηεκάρην 1 25,99 € 25,99 € 

4 

6 ΠΑΕΛ ΜΔ 6 ΜΔΓΑΛΑ ΣΔΜΑΥΗΑ                           
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ην νπνίν 
κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο 6 δηαθνξεηηθά 
puzzles Ορεκάησλ κε ηνπο νδεγνχο ηνπο! 
Αεξνπιάλν, πινίν, ηξαίλν θ.α. Πνην φρεκα 
ζα θηηάμεηο ζε puzzle; Ζ ζπζθεπαζία 
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 36 θνκκάηηα, κε ηα 
νπνία ην παηδί κπνξεί λα θηηάμεη 6 puzzles 
ησλ 6 θνκκαηηψλ. 

ηεκάρην 1 4,38 € 4,38 € 

5 

ANIMAL FUNBLOCKS  
Πιαζηηθφ νηθνδνκηθφ πιηθφ 60 ηεκαρίσλ (5 
δηαθνξεηηθά blocks, δσάθηα θαη ηξνρνί) 
πζθεπαζία πιαζηηθήο ζαθνχιαο 

ηεκάρην 2 12,90 € 25,80 € 

6 

BASIC STICKS  
Σα θιαζζηθά θαη πνιχ δεµνθηιή νµνηφµνξθα 
πνιχρξσµα ηνπβιάθηα. Σν ζεη απνηειείηαη 
απφ 100 θνµµάηηα ζε θνπβά απνζήθεπζεο 
µε θαπάθη – βάζε θαηαζθεπψλ. 

ηεκάρην 1 24,74 € 24,74 € 

7 

CD GAME ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  
CD game κνπζηθά φξγαλα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο. Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη γηα 
ηελ εθκάζεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο 25 ήρσλ 
θαη ηελ γλψζε ηεο νλνκαζίαο ηνπο. Μπνξνχλ 
λα παίμνπλ κέρξη 25 άηνκα. Πξψηα 
καζαίλνπλ λα μερσξίδνπλ θάζε ήρν θαη λα 
ηνλ θσλάδνπλ κε ην φλνκα ηνπ, γηα λα 
κάζνπλ έπεηηα κφλν ηνπο ήρνπο θαη λα 
νινθιεξψζνπλ ην κπίλγθν. Απνηειείηαη απφ 
CD AUDIO ζηα ειιεληθά, 25 ραξηφληα (απφ 
ηηο 2 πιεπξέο) θαη 150 θφθθηλεο θαξηέιεο. 
Πεξηιακβάλεη παηδαγσγηθφ νδεγφ. 
Γηαζηάζεηο θαξηψλ 19,5 x 13,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 29,90 € 29,90 € 

8 

GRILL GOURMET 
Ξχιηλν grill κε αλνηγφκελν θαπάθη 
δηαζηάζεσλ 70 x 38 x 63 εθαηνζηά. Σα δχν 
απφ ηα ηέζζεξα πφδηα ηνπ θέξνπλ ξφδεο. 
Πεξηιακβάλνληαη εμαξηήκαηα. 

ηεκάρην 1 106,00 € 106,00 € 
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9 
MAXI MEMO ΕΧΑ 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κλήκεο γηα παηδηά κε 
θαξηέιεο πνπ απεηθνλίδνπλ δσάθηα 

ηεκάρην 1 13,40 € 13,40 € 

10 

MINI SET ΦΑΓΖΣΟΤ  
Μίλη ζεη θαγεηνχ θαη θαθέ ζε δίζθν 39 
ηεκάρηα. Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 

ηεκάρην 1 14,50 € 14,50 € 

11 

MINI ΓΛΤΚΗΜΑΣΑ  
Μίλη γιπθίζκαηα απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο, ζεη 33 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 2 11,00 € 22,00 € 

12 

MINI ΛΑΥΑΝΗΚΑ  
Μίλη ιαραληθά απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο, ζεη 28 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 9,90 € 9,90 € 

13 

MINI ΦΡΟΤΣΑ  
Μίλη θξνχηα απφ πιαζηηθφ πιηθφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο, ζεη 22 
ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 2 9,90 € 19,80 € 

14 

MULTI CONNECT CUBER  
Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη αληνρήο, Σν ζεη πεξηιακβάλεη 
250 ηεκάρηα δηάζηαζεο 2 εθαηνζηά ζε 4 
ρξψκαηα: θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε. 
130 θπβάθηα, 40 θακππισηά, 40 ηξίγσλα θαη 
40 ηζφπιεπξα ηξίγσλα. ε ζπζθεπαζία 
ζαθνχιαο. 

ηεκάρην 2 17,90 € 35,80 € 

15 

PLAYSOFT ΕΧΑΚΗΑ   
Μεγάια, µαιαθά, εχθαµπηα, αζφξπβα θαη 
άζξαπζηα ηνπβιάθηα απφ αλζεθηηθφ 
πιαζηηθφ µε ραξνχµελα ρξψµαηα θαη 
πνηθηιία ζρεδίσλ γηα αδηάθνπν δεµηνπξγηθφ 
θαη ςπραγσγηθφ παηρλίδη απφ ηηο µηθξέο 
ειηθίεο. πζθεπαζία 72 ηεµαρίσλ 

ηεκάρην 1 48,98 € 48,98 € 

16 

QUATTRO 
Βξεθηθφ παηρλίδη. Καηαζθεπαζκέλν απφ 
πςειήο πνηφηεηαο πιαζηηθφ. Σα παηδηά 
καζαίλνπλ ζρήκαηα θαη ρξψκαηα θαη ηα 
ηνπνζεηνχλ ζηε ζσζηή ζέζε (20) εθ. 

ηεκάρην 1 34,15 € 34,15 € 

17 

RAINBOW BLOCKS  
Rainbow blocks ζεη 24 μχιηλα ζε 6 ζρήκαηα 
θαη 4 ρξψκαηα δηάθαλα, ηδαληθά γηα ρηίζηκν, 
ζχγθξηζε, αλάγλσζε θαη ρξήζε ζε θσηεηλφ 
πάλει. 

ηεκάρην 1 27,90 € 27,90 € 

18 

SUPER MARKET  
Καηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλν ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε ρξσκαηηζηή 
δηαθφζκεζε. ην πίζσ κέξνο (πιάηε) έρεη 
ξαθάθηα θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
εκπνξεπκάησλ. ην πάλσ κέξνο, ην νπνίν 
έρεη ζρήκα νβάι, θέξεη επηγξαθή «SUPER 
MARKET» θαη δηάθνξα θξνχηα ραξαγκέλα 
ζε ειεθηξνληθφ κεράλεκα αθξηβείαο. Ζ 
πιάηε ηνπ είλαη επελδπκέλε κε θνξκάηθα ζε 
δηάθνξα ρξψκαηα. ην κπξνζηηλφ κέξνο έρεη 
πάγθν ζπλαιιαγήο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηε 
πιάηε κε δχν ζηαζεξά, κεγάια, βαζηά ξάθηα 
γηα θξνχηα θαη ιαραληθά. Ο πάγθνο ζην θάησ 
κέξνο έρεη ξάθηα θεθιηκέλα γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θαθαζηψλ. ια ηνπ ηα άθξα 
είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα 

ηεκάρην 1 284,00 € 284,00 € 
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λήπηα. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 
100Υ106Υ140 εθ. χςνο. 

19 

WAFFLES ΔΣ 30 ΣΔΜΑΥΗΧΝ  
Δθπαηδεπηηθφ παηδηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Απνηειείηαη απφ 30 
ηεκάρηα δηαζηάζεσλ (9,5x9,5) εθ πνπ 
ελψλνληαη εχθνια, επηηξέπνπλ ζηα κηθξά 
παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη 
λα πεξάζνπλ επράξηζηα ην ρξφλν ηνπο ελψ 
παξάιιεια καζαίλνπλ παίδνληαο γηα ηηο 
αιιεινπρίεο ζχλδεζεο αιιά θαη ηα ζρήκαηα. 
Τιηθφ εχθνιν ζηε κεηαρείξηζε, ηδαληθφ γηα 
παηρλίδη ζην λεπηαγσγείν ή ηνλ παηδηθφ 
ζηαζκφ. 

ηεκάρην 3 12,63 € 37,89 € 

20 

ΑΓΟΡΑΚΗ ΛΔΤΚΟ 41 cm 
Παλέκνξθν θαη ξεαιηζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη 
πιαζηηθήο θνχθιαο κσξνχ. Καηαζθεπαζκέλε 
απφ βηλχιην, πιέλεηαη κε λεξφ. Πξαγκαηηθφ 
παηρλίδη ξφισλ πνπ είλαη έλαο πνιχ θαιφο 
ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη 
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 10x16x41 εθ. 

ηεκάρην 3 16,02 € 48,06 € 

21 

ΆΓΡΗΑ ΕΧΑ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ 6 ΠΑΕΛ) 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ην νπνίν 
κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο 6 δηαθνξεηηθά 
puzzles κε Άγξηα δψα. Ληνληάξη, 
θξνθφδεηινο, ηππνπφηακνο θ.α. Πνην δσάθη 
ζα θηηάμεηο ζε puzzle; Ζ ζπζθεπαζία 
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 18 θνκκάηηα, κε ηα 
νπνία ην παηδί κπνξεί λα θηηάμεη 2 puzzles 
ησλ 2 θνκκαηηψλ, 2 puzzles ησλ 3 θνκκαηηψλ 
θαη 2 puzzles ησλ 4 θνκκαηηψλ. 

ηεκάρην 1 5,00 € 5,00 € 

22 

ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 
175 ΔΚ. ΜΔ 8 ΥΔΡΟΤΛΗΑ  
Σν αιεμίπησην θαηάιιειν γηα νκαδηθά 
παηδηθά παηρλίδηα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ πξνζθέξεη πνιχ ελζνπζηαζκφ. Σα 
παηρλίδηα κε ην αιεμίπησην γπκλαζηηθήο 
απνηεινχλ εμαηξεηηθφ ηξφπν βειηίσζεο ηνπ 
ζπγρξνληζκνχ θαη ηδαληθή άζθεζε γηα φιν ην 
ζψκα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
πνιχρξσκν, ειαθξχ θαη άθαπζην ζπλζεηηθφ 
πιηθφ, πςειήο αληνρήο. Γηαζέηεη 8 ρεξνχιηα 
ζηηο άθξεο ελψ πεξηκεηξηθά έρεη ξακκέλν 
ζρνηλί 10 ρηιηνζηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη θαη πεξηζζφηεξα 
παηδηά 

ηεκάρην 1 28,21 € 28,21 € 

23 

ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟ ΜΔ 8 ΛΑΒΔ (3,5 ΜΔΣΡΑ) 
Απφ πνιχ γεξφ αδηάβξνρν παλί. Δίλαη 
πνιχρξσκν θαη πεξηιακβάλεη 8 ιαβέο γηα 
αζθαιέο θξάηεκα. Γηάκεηξνο: 350 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 3 40,00 € 120,00 € 

24 

ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΔ ΔΠΗΠΔΓΟ 2  
Απφ ρνλδξφ αλζεθηηθφ ραξηφλη. Βνεζά ψζηε 
ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 
πξηλ θαη ηνπ κεηά θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ 
αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Πεξηιακβάλεη 34 
θάξηεο κε 7 κηθξέο ηζηνξίεο. Γηαζηάζεηο 
θάξηαο: 9 X 9 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 11,90 € 11,90 € 
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25 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΥΖΜΑΣΧΝ  
Κάξηεο απφ μχιηλν πιηθφ. Βνεζά ψζηε ηα 
παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ 
ρξσκάησλ θαη ησλ ζρεκάησλ. Πεξηιακβάλεη 
30 θάξηεο 

ηεκάρην 2 16,90 € 33,80 € 

26 

ΑΝΣΗΘΔΣΑ  
Παδι Αληίζεηα. Παηρλίδη ζπλεηξκψλ, πνπ 
αθνλίδεη ηελ αληίιεςε θαη βειηηψλεη ηε ινγηθή 
ζθέςε. Σν παηδί καζαίλεη ηηο αληίζεηεο 
έλλνηεο θαζψο ελψλεη ηηο θάξηεο κεηαμχ ηνπο, 
ζρεκαηίδνληαο δεπγάξηα. Σν κηθξφ κε ην 
κεγάιν, ην θξχν κε ην δεζηφ, ην βξεγκέλν κε 
ην ζηεγλφ. 

ηεκάρην 2 4,40 € 8,80 € 

27 

ΑΠΟ ΣΟ Α-Χ  
Απφ ην Α έσο ην Χ. Παηρλίδη 2 φςεσλ. ηελ 
κία φςε ην παηδί πξνζπαζεί λα ηαηξηάμεη έλα 
- έλα γξάκκα κε ηελ εηθφλα. ηελ άιιε φςε 
ην παηδί πξνζπαζεί λα ελψζεη ην κηθξφ κε ην 
αληίζηνηρν θεθαιαίν γξάκκα. Παηρλίδη πνπ 
βνεζά ην παηδί λα κάζεη απιά θαη επράξηζηα 
ηα γξάκκαηα απφ ην Α σο ην Χ. Απφ ρνλδξφ 
αλζεθηηθφ ραξηφλη. 

ηεκάρην 2 4,40 € 8,80 € 

28 

ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ ΓΗΑΧΖ 26 
cm κε 2 θηγνχξεο & 1 απηνθίλεην 
Παηδηθφ παηρλίδη αζηπλνκηθφ ειηθφπηεξν 
δηάζσζεο. Παηδηθά παηρλίδηα απηνθίλεηα 
κεηαθνξηθά κέζα ζε λέα ζρέδηα, φκνξθα 
ρξψκαηα θαη πάλσ απ φια άξηζηεο 
πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Απηνθηλεηάθηα, ηξέλα, 
βάξθεο, ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα, κεηαθνξείο 
απηνθηλήησλ είλαη κεξηθά... απφ ηα παηρλίδηα 
πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζε απηήλ ηε ζεηξά. Οη 
ξφδεο δελ βγαίλνπλ κε ΣΊΠΟΣΑ θαη είλαη 
ηφζν ειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζπάλε!! Οη ιέμεηο 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ αθξηβψο απηή ηε ζεηξά 
νρεκάησλ είλαη Μαιαθά, Απιά, Αζθαιή, 
Αζφξπβα ζην παηρλίδη θαη Αλζεθηηθά φζν 
θαλέλα άιιν. Γνθηκάζηε ηα! ια ηα παηρλίδηα 
Viking είλαη αζθαιή γηα ηα παηδηά απφ ηελ 
ειηθία ηνπ 1 έηνπο, ρσξίο κηθξά θνκκάηηα θαη 
πιέλνληαη ζην πιπληήξην πηάησλ. Καηάιιεια 
ηφζν γηα εζσηεξηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο. Σν πςειήο πνηφηεηαο πιαζηηθφ 
θάλεη εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ηα παηρλίδηα. Οια 
ηα νρήκαηα έρνπλ καιαθά ειαζηηθά γηα λα 
κελ θάλνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζφξπβν θαη 
δεκηέο ζε δάπεδα θαη έπηπια. 

ηεκάρην 3 14,74 € 44,22 € 

29 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ ΜΔΓΑΛΟ VIKING  
Απηνθηλεηφδξνκνο κεγάινο Viking. 
Γηαζηάζεηο: 150 x 83 εθαηνζηά, 76 ηεκάρηα. 
Πεξηιακβάλεη: 59 θνκκάηηα δξφκνπ, 2 
γέθπξεο, 9 νρήκαηα, 6 ζήκαηα 

ηεκάρην 1 47,90 € 47,90 € 

30 
ΑΦΗΑ Ζ ΑΛΦΑΒΖΣΟ  
Ζ αιθάβεηνο κε θεθαιαία θαη πεδά 
γξάκκαηα.  

ηεκάρην 1 7,50 € 7,50 € 

31 

ΑΦΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΔΗΓΖ & ΕΧΑ  
Αθίζα πιαζηηθνπνηεκέλε Θαιάζζηα είδε & 
δψα, απφ ρνληξφ ραξηφλη πνιπηειείαο. 
Βάξνο 300 γξακκάξηα. Γηαζηάζεηο 60 x 85 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,00 € 7,00 € 

32 
ΑΦΗΑ ΜΑΘΑΗΝΧ ΣΗ 4 ΔΠΟΥΔ   
Αθίζα Μαζαίλσ ηηο 4 επνρέο. 

ηεκάρην 1 7,50 € 7,50 € 

33 
ΑΦΗΑ ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ 0-10 
Αθίζα Οη αξηζκνί 0 - 10. 

ηεκάρην 1 7,50 € 7,50 € 



                                                                                                                                                                    7 

34 
ΑΦΗΑ ΟΗ ΜΖΝΔ 
Αθίζα Οη κήλεο. 

ηεκάρην 1 7,50 € 7,50 € 

35 

ΑΦΗΑ ΣΑ ΕΧΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ 
Αθίζα πιαζηηθνπνηεκέλε απφ ρνληξφ 
ραξηφλη πνιπηειείαο. Βάξνο: 300 γξ. 
Γηαζηάζεηο 60 x 85 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,00 € 7,00 € 

36 

ΑΦΗΑ ΣΑ ΚΑΣΟΗΚΗΓΗΑ ΕΧΑ 
Αθίζα πιαζηηθνπνηεκέλε απφ ρνληξφ 
ραξηφλη πνιπηειείαο. Βάξνο: 300 γξ. 
Γηαζηάζεηο 60 x 85 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,00 € 7,00 € 

37 
ΑΦΗΑ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ 
Αθίζα πιαζηηθνπνηεκέλε απφ ρνληξφ 
ραξηφλη πνιπηειείαο. 

ηεκάρην 1 7,50 € 7,50 € 

38 

ΒΑΛΗΣΑ ΓΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ 
Βαιηηζάθη γηαηξνχ κε δηάθαλν θαπάθη, απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο. Πεξηιακβάλεη 9 αμεζνπάξ ην έλα εθ 
ησλ νπνίσλ είλαη πηεζφκεηξν. 

ηεκάρην 1 31,90 € 31,90 € 

39 

ΒΑΛΗΣΑ ΓΗΑΣΡΟΤ ΜΔΓΑΛΖ 
Βαιίηζα γηαηξνχ κεγάιε κε πνιιά 
εμαξηήκαηα. Απφ πιαζηηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Γηάζηαζε 25 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 12 23,50 € 282,00 € 

40 
ΒΑΛΗΣΑ ΜΑΡΑΓΚΟΤ ΜΔΓΑΛΖ 
Βαιίηζα καξαγθνχ κεγάιε. Με πνιιά 
εμαξηήκαηα. Γηάζηαζε: 25 εθαηνζηά 

ηεκάρην 1 28,50 € 28,50 € 

41 
ΒΑΛΗΣΑΚΗ ΟΜΟΡΦΗΑ MINI ΜΔ 12 
ΑΞΔΟΤΑΡ 
Παηδηθφ βαιηηζάθη νκνξθηάο κε 12 αμεζνπάξ 

ηεκάρην 3 17,86 € 53,58 € 

42 

ΒΑΛΗΣΑΚΗ ΟΜΟΡΦΗΑ 
Παηδηθφ παηρλίδη θνκκσηήξην κε 11 αμεζνπάξ 
νκνξθηάο θαη πεξηπνίεζεο κε πιαζηηθφ 
βαιηηζάθη πνιχ θαιήο θαηαζθεπήο θαη 
πνηφηεηαο. 

ηεκάρην 1 40,05 € 40,05 € 

43 

ΒΑΖ ΓΗΑ ΓΑΥΣΤΛΟΚΟΤΚΛΔ 
Βάζε 12 ζέζεσλ γηα δαρηπιφθνπθιεο απφ 
μχιηλν πιηθφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο. 

ηεκάρην 1 7,40 € 7,40 € 

44 

ΒΑΖ ΟΒΑΛ ΓΗΑ ΚΟΤΚΛΔ 
ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟΤ 
Ξχιηλε βάζε - ζηαλη ζε ζρήκα νβάι κε 16 
ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε γαληνχθνπθισλ. 
Μήθνο: 54 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 25,00 € 25,00 € 

45 

ΒΑΖ ΠΤΡΓΑΚΗΑ ΜΔΣΡΖΖ 
Βάζε απφ μχιηλν πιηθφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 
θαη αληνρήο. Γηαζηάζεηο: 18 x 6 x 17 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 7,40 € 14,80 € 

46 

ΒΑΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΡΔΝΑΚΗ 
Βάζε ζπληνληζκνχ, απφ μχιηλν πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Πεξηιακβάλεη 3 δηαθνξεηηθέο θαη ζχλζεηεο 
κεηαιιηθέο δηαδξνκέο. Ξχιηλεο κε 
απνζπψκελεο ράληξεο ζε δηάθνξα 
γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ρξψκαηα. 
ρεδηαζκέλν γηα ηελ εμάζθεζε δηαθφξσλ 
ηθαλνηήησλ γηα ηα παηδηά. Βνεζά ηηο θηλεηηθέο 
δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. Γηαζηάζεηο: 29,5 Υ 
29,5 Υ 35,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 21,50 € 21,50 € 
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47 

ΒΑΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΥΖΜΑΣΧΝ & 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ 
Βάζε ηαμηλφκεζεο, απφ μχιηλν πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
ρεδηαζκέλν γηα ηελ εμάζθεζε δηαθφξσλ 
ηθαλνηήησλ γηα ηα παηδηά. Βνεζά ηηο θηλεηηθέο 
δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. Γηαζηάζεηο: 35 x 7 x 
7,5 εθαηνζηά 

ηεκάρην 1 14,20 € 14,20 € 

48 

ΒΑΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΓΗΑ ΦΟΤΚΧΣΑ 
ΕΧΑΚΗΑ 
Μία πνιχ αλζεθηηθή πιαζηηθή βάζε πνπ 
επηηξέπεη λα κεηαηξέςηε εχθνια 
νπνηνδήπνηε απφ ηα ηξία θνπζθσηά δσάθηα 
Υνπ Υνπ (Rody-Gyffy-Raffy) ζε παηδηθή 
ηξακπάια. 

ηεκάρην 1 23,90 € 23,90 € 

49 

ΒΗΝΣΔΟΚΟΠΗΟ ΜΔ 72 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 
30X21X16 cm 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο. 

ηεκάρην 1 45,60 € 45,60 € 

50 

ΒΡΔ ΠΟΤ ΕΟΤΝ ΣΑ ΕΧΑ 
Κάζε παηρλίδη πεξηιακβάλεη 10 δεπγάξηα 
θάξηεο δηαζηάζεσλ 8 x 7 εθαηνζηά ε θάζε 
κία. 

ηεκάρην 1 15,90 € 15,90 € 

51 

ΒΡΔ ΣΖΝ ΟΤΡΑ ΜΟΤ 
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. 10 
ραξηησκέλα δψα κε ηηο "ρακέλεο" νπξέο ηνπο. 
Εέβξα, πνληηθφο θαη ςάξη, ηελ νπξά πνηνο ζα 
ηελ πάξεη; Μάζε λα μερσξίδεηο ηηο νπξέο ησλ 
δψσλ θαη έλσζε ζσζηά ηηο εηθφλεο. Γνθίκαζε 
λα θάλεηο θαη δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο, 
ζα γειάζεηο πνιχ! Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 
παηρληδηνχ: Δμαζθεί ηελ νπηηθή αληίιεςε, 
αλαπηχζζεη ηε θξηηηθή ζθέςε, εληζρχεη ηελ 
παξαηεξεηηθφηεηα θαη βνεζάεη ην παηδί λα 
θαηαλνήζεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ησλ δψσλ. 

ηεκάρην 1 4,38 € 4,38 € 

52 
ΒΡΔ ΣΗ ΣΡΧΝΔ ΣΑ ΕΧΑ 
Κάζε παηρλίδη πεξηιακβάλεη 10 δεπγάξηα 
θάξηεο δηαζηάζεσλ 8x7 εθαηνζηά ε θάζε κία. 

ηεκάρην 1 15,90 € 15,90 € 

53 
ΒΡΔΦΗΚΖ ΜΑΛΑΚΖ ΑΛΛΑΞΗΔΡΑ 
Βξεθηθή αιιαμηέξα απφ καιαθφ πιηθφ ζε 
φκνξθα ζρέδηα. 

ηεκάρην 1 26,90 € 26,90 € 

54 
ΓΑΝΣΟΚΟΤΚΛΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ 
Γαληφθνπθιεο Δπαγγέικαηα, ζεη 8 ηεκαρίσλ 

ηεκάρην 1 21,00 € 21,00 € 

55 
ΓΑΝΣΟΚΟΤΚΛΔ ΣΑ ΣΡΗΑ ΓΟΤΡΟΤΝΑΚΗΑ 
Γαληφθνπθιεο πθαζκάηηλεο κε ήξσεο απφ ηα 
Σξία γνπξνπλάθηα. εη 8 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 32,00 € 32,00 € 

56 

ΓΑΝΣΟΚΟΤΚΛΔ ΥΗΟΝΑΣΖ & 7 ΝΑΝΟΗ 
Γαληφθνπθιεο πθαζκάηηλεο κε ήξσεο απφ 
ηελ Υηνλάηε θαη ηνπο 7 λάλνπο. εη 6 
ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 27,90 € 27,90 € 

57 

ΓΑΝΣΟΚΟΤΚΛΔ, ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ, 10 
ηεκάρηα 
Πνιχρξσκεο πάληλεο γαληφθνπθιεο ηδαληθέο 
γηα δξακαηνπνίεζε παξακπζηψλ-ηζηνξηψλ, 
κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη κή 
απνζπψκελα ηκήκαηα, ηδαληθέο γηα παηδηθφ 
θνπθινζέαηξν. Με ζέκα γλσξηκία κε ηα 
επαγγέικαηα. εη (10 ηεκάρηα). 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 30x20 εθ. 

ηεκάρην 1 39,20 € 39,20 € 
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58 

ΓΗΓΑΝΣΗΔ ΥΑΝΣΡΔ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗΑ 
Υάληξεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ. εη 48 
ηεκαρίσλ ζε 4 ζρήκαηα, 6 ρξψκαηα θαη 6 
θνξδφληα. Γηάκεηξνο ραληξψλ: 3,5 εθαηνζηά. 
Μήθνο θνξδνληψλ: 65 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 15,50 € 15,50 € 

59 
ΓΗΓΑΝΣΗΟ ΠΔΣΑΛΟΔΗΓΖ ΜΑΓΝΖΣΖ 21 
cm. Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο (21) cm 

ηεκάρην 1 11,11 € 11,11 € 

60 

ΓΗΓΑΝΣΟΣΟΤΒΛΑ Δ ΠΑΗΥΝΗΓΟΚΟΤΣΟ 
300 ηεκαρίσλ 
Γηαζέηεη παξαιιειφγξακκα θνκκάηηα κε 
ξφδεο πνπ ην θαζέλα έρεη δηάζηαζε 
(7.8x11.5x8) εθ., κεγάια παξαιιειφγξακκα 
θνκκάηηα ζθέηα (13.1x6.5x6.2) εθ. , κηθξά 
παξαιιειφγξακκα θνκκάηηα (3.3x6.5x6.2) 
εθ. , κεγάια ηεηξάγσλα θνκκάηηα 
(6.5x6.5x6.2) εθ. θαη κηθξά ηεηξάγσλα 
θνκκάηηα (3.2x3.2x6.2) εθ. 

ηεκάρην 2 85,66 € 171,32 € 

61 ΓΗΓΑΝΣΟΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ηεκάρην 1 69,08 € 69,08 € 

62 

ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΠΟ... 
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Απφ ηη 
γίλεηαη ην κέιη; Απφ πνχ βγαίλεη ην ιάδη; 
Παίδνληαο ην παηδί καζαίλεη απφ ηη 
παξάγνληαη ηα πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο μεθάζαξεο εηθφλεο ηνπ παηρληδηνχ σο 
αθνξκή γηα ζπδήηεζε κε ηνπο ελήιηθεο. Σν 
παηδί απιψλεη ηηο θάξηεο κπξνζηά ηνπ θαη 
πξνζπαζεί λα θάλεη δεπγάξηα θαξηψλ 
ελψλνληαο ηα πξντφληα κε ηα ζπζηαηηθά απφ 
ηα νπνία έρνπλ πξνέιζεη. Δθπαηδεπηηθνί 
ζηφρνη παηρληδηνχ: Δληζρχεη ηελ θξηηηθή 
ζθέςε θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ελψ 
αλαπηχζζεη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ 
παηδηνχ. Αλαπηχζζεη ην γλσζηηθφ επίπεδν 
ησλ παηδηψλ. Ηδαληθφ γηα παηδηά 3 εηψλ θαη 
άλσ. 

ηεκάρην 4 6,50 € 26,00 € 

63 

ΓΡΑΝΑΕΗΑ ΕΟΤΓΚΛΑ   
Φπραγσγηθφ θαηαζθεπαζηηθφ παηρλίδη, φπνπ 
ηα παηδηά δεµηνπξγνχλ ην ηνπίν µηαο 
δνχγθιαο µε δψα πνπ ηεο δίλνπλ θίλεζε 
πεξηζηξέθνληαο ηα γξαλάδηα. πζθεπαζία 50 
ηεµαρίσλ. 

ηεκάρην 2 26,66 € 53,32 € 

64 

ΓΡΑΝΑΕΗΑ ΦΑΡΜΑ   
Φπραγσγηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ, φπνπ ηα 
παηδηά δεµηνπξγνχλ µηα θάξµα µε δψα πνπ 
ηεο δίλνπλ θίλεζε πεξηζηξέθνληαο ηα 
γξαλάδηα. πζθεπαζία 60 ηεµαρίσλ. 

ηεκάρην 2 28,46 € 56,92 € 

65 

ΓΧΝΗΑ ΚΟΜΜΧΣΖΡΗΟΤ  
Καηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλε ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ, κε ρξσκαηηζηέο 
ιεπηνκέξεηεο. Φέξεη ζηνλ πάγθν ηεο ηξία 
ζπξηαξάθηα. Καζξέθηε ζε ζρήκα νβάι θαη 
ηξία ξαθάθηα δεμηά θαη άιια ηξία αξηζηεξά 
ηνπ θαζξέθηε.  ια ηνπ ηα άθξα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. 
Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.  Ο θαζξέθηεο 
είλαη αθξπιηθφο θαη άζξαπζηνο. Γηαζηάζεηο: 
73 x 40 x 110 εθαηνζηά χςνο. 

ηεκάρην 3 274,00 € 822,00 € 
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66 

ΓΧΝΗΑ ΜΔΣΑΜΦΗΔΖ  
Καηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλε ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ, κε νξηζκέλεο 
ρξσκαηηζηέο ιεπηνκέξεηεο. Φέξεη θπιηφκελν 
ζπξηάξη ζην θάησ κέξνο, ξάθη ζην επάλσ 
κέξνο, βέξγα γηα ην θξέκαζκα ησλ ξνχρσλ 
ηεο δξακαηνπνίεζεο θαη νιφζσκν θαζξέθηε 
ζηε κία πιεπξά. Ο θαζξέθηεο είλαη 
άζξαπζηνο. Σν ζπξηάξη είλαη δηαθνζκεκέλν 
κε επηγξαθή «ΓΧΝΗΑ ΜΔΣΑΜΦΗΔΖ» 
ραξαγκέλε ζε ειεθηξνληθφ κεράλεκα 
αθξηβείαο. ια ηνπ ηα άθξα ηνπ είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. 
Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 
55Υ41Υ151 εθαηνζηά χςνο. 

ηεκάρην 1 389,00 € 389,00 € 

67 
ΓΑΠΔΓΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ 
Γάπεδν θπθινθνξηαθήο αγσγήο. Γηαζηάζεηο: 
92 x 92 εθαηνζηά.  Πάρνο: 14 ρηιηνζηά. 

ηεκάρην 1 16,90 € 16,90 € 

68 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΣΔ ΜΔ 140 maxi sticks 
έλα ζπηηάθη ή έλα ςαξάθη ή έλα παπάθη, 
αθφκα θαη έλα αξθνπδάθη! 

ηεκάρην 2 9,75 € 19,50 € 

69 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ "EVA" 12 ηκρ. 
Παηρλίδη ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο πνπ βνεζάεη 
ηα παηδηά λα εμαζθήζνπλ ηελ 
απηνζπγθέληξσζε, ηελ αίζζεζε ηεο 
ηζνξξνπίαο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ αληίιεςε 
ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ. Σν ζεη 
απνηειείηαη απφ 12 κεγάιεο πιάθεο 
δηαδξνκψλ απφ πςειήο πνηφηεηαο αθξψδεο 
πιηθφ EVA. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 480x11x24 
εθ. 

ηεκάρην 1 10,02 € 10,02 € 

70 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΔ 10 ΣΟΤΒΛΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ 
Αζθαιήο δηαδξνκή ηζνξξνπίαο, κε εηδηθή 
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα, ιεηηνπξγηθά θαη 
πνιχ δηαζθεδαζηηθά. Σν ζεη απνηειείηαη απφ 
10 ηνχβια, 5 ζηξνθέο θαη 5 ίζηα, θηηαγκέλα 
απφ ζηαζεξφ, αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ζε 4 
ππέξνρα ιακπεξά ρξψκαηα. Καηάιιεια γηα 
καζήκαηα ηζνξξνπίαο αιιά θαη ελλνηψλ ηνπ 
ρψξνπ κέζα, έμσ απφ ηνλ θχθιν θ.ιπ. 

ηεκάρην 2 52,85 € 105,70 € 

71 
ΓΗΥΣΤ ΓΗΑ ΜΠΑΛΔ 
Ηδαληθφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξίπνπ 12 
κπαιψλ. Απφ δπλαηφ λήκα. Υξψκα: Φπζηθφ 

ηεκάρην 1 6,20 € 6,20 € 

72 

ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 
15 δηάθνξα είδε αξηνπνηείνπ ζε θπζηθφ 
κέγεζνο, απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 

ηεκάρην 2 14,90 € 29,80 € 

73 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΝΣΑ ''ΟΗ 4 ΔΠΟΥΔ'' 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο απαξαίηεην θαη ζηελ 
εηδηθή αγσγή. Μία πάληα ηνίρνπ κε ηηο 4 
επνρέο ηνπ ρξφλνπ. πλνδεχεηαη απφ 24 
απνζπψκελα θνκκάηηα (κε ζθξαηο) ηα νπνία 
ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα γλσξίζνπλ ηα 
παηδηά ηηο επνρέο.             
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 50x70 εθ.  

ηεκάρην 2 46,23 € 92,46 € 
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74 

ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ ΑΓΡΗΑ ΕΧΑ                                             
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Μία παλέκνξθε ζεηξά ελζθελσκάησλ 
2 επηπέδσλ. ην πξψην επίπεδν 
εκθαλίδνληαη ηα θξνχηα ζηε θπζηθή ηνπο 
κνξθή ελψ ζην δεχηεξν επίπεδν 
εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή πνπ παίξλνπλ 
αθνχ θαζαξηζηνχλ. Δπεμήγεζε 
θσηνγξαθίαο: Σν επίπεδν φπνπ ηα θξνχηα 
είλαη θαζαξηζκέλα είλαη ην θφλην θαη πάλσ 
ηνπ πξνζαξκφδνληαη ηα ελζθελψκαηα φπνπ 
ηα θξνχηα είλαη ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή. 
Ξχιηλα πάδι, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πνιχ 
πξνζεγκέλεο θαηαζθεπήο. Ξερσξίδνπλ γηαηί 
νη παξαζηάζεηο ηνπο έρνπλ θαζαξά 
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 
δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε πάλσ ζε 
πνιιά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη βνεζνχλ ην λήπην λα 
θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηε ζσζηή 
ζπκπεξηθνξά ζε θαζεκία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο. Παδι γηα κε εθηχπσζε 
κεηαμνηππίαο πνπ δελ μεζσξηάδεη, νχηε 
θαηαζηξέθεηαη. 

ηεκάρην 3 12,85 € 38,55 € 

75 

ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ ΕΧΑ ΦΑΡΜΑ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Μία παλέκνξθε ζεηξά ελζθελσκάησλ 
κε ζέκα ηα δσάθηα ηεο θάξκαο. Σα παηδηά 
καζαίλνπλ γηα ηελ αγξνηηθή δσή κέζα απφ 
ηηο εηθφλεο ησλ ελζθελσκάησλ θαη εμαζθνχλ 
ηηο ιεπηέο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπγθέληξσζε 
ηνπο ηνπνζεηψληαο ηα ελζθελψκαηα ζηε 
ζέζε ηνπο. 

ηεκάρην 1 12,85 € 12,85 € 

76 

ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ Α 2 
ΔΠΗΠΔΓΧΝ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Μία παλέκνξθε ζεηξά ελζθελσκάησλ 
2 επηπέδσλ. ην πξψην επίπεδν 
εκθαλίδνληαη ηα ιαραληθά ζηε θπζηθή ηνπο 
κνξθή ελψ ζην δεχηεξν επίπεδν 
εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή πνπ παίξλνπλ 
αθνχ θαζαξηζηνχλ. Δπεμήγεζε 
θσηνγξαθίαο: Σν επίπεδν φπνπ ηα ιαραληθά 
είλαη θαζαξηζκέλα είλαη ην θφλην θαη πάλσ 
ηνπ πξνζαξκφδνληαη ηα ελζθελψκαηα φπνπ 
ηα ιαραληθά είλαη ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή. 
Ξχιηλα παδι, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πνιχ 
πξνζεγκέλεο θαηαζθεπήο. Ξερσξίδνπλ γηαηί 
νη παξαζηάζεηο ηνπο έρνπλ θαζαξά 
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 
δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε πάλσ ζε 
πνιιά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη βνεζνχλ ην λήπην λα 
θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηε ζσζηή 
ζπκπεξηθνξά ζε θαζεκία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο. Παδι κε εθηχπσζε 
κεηαμνηππίαο πνπ δελ μεζσξηάδεη, νχηε 
θαηαζηξέθεηαη. 

ηεκάρην 1 9,34 € 9,34 € 
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77 

ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Μία παλέκνξθε ζεηξά ελζθελσκάησλ 
κε ζέκα ηα κέζα κεηαθνξάο. Σα παηδηά 
καζαίλνπλ γηα ηνπο ηχπνπο νρεκάησλ κέζα 
απφ ηηο εηθφλεο ησλ ελζθελσκάησλ θαη 
εμαζθνχλ ηηο ιεπηέο δεμηφηεηεο θαη ηε 
ζπγθέληξσζε ηνπο ηνπνζεηψληαο ηα 
ελζθελψκαηα ζηε ζέζε ηνπο.  

ηεκάρην 1 12,85 € 12,85 € 

78 

ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ ΡΟΤΥΑ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Μία παλέκνξθε ζεηξά ελζθελσκάησλ 
κε ζέκα ηελ έλδπζε. Σα παηδηά καζαίλνπλ γηα 
ηνπο ηχπνπο ξνχρσλ κέζα απφ ηηο εηθφλεο 
ησλ ελζθελσκάησλ θαη εμαζθνχλ ηηο ιεπηέο 
δεμηφηεηεο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπο 
ηνπνζεηψληαο ηα ελζθελψκαηα ζηε ζέζε 
ηνπο.  Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 30x20 εθ. 

ηεκάρην 2 15,93 € 31,86 € 

79 

ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ Γ 2 
ΔΠΗΠΔΓΧΝ  
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Μία παλέκνξθε ζεηξά ελζθελσκάησλ 
2 επηπέδσλ. ην πξψην επίπεδν 
εκθαλίδνληαη ηα θξνχηα ζηε θπζηθή ηνπο 
κνξθή ελψ ζην δεχηεξν επίπεδν 
εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή πνπ παίξλνπλ 
αθνχ θαζαξηζηνχλ. Δπεμήγεζε 
θσηνγξαθίαο: Σν επίπεδν φπνπ ηα θξνχηα 
είλαη θαζαξηζκέλα είλαη ην θφλην θαη πάλσ 
ηνπ πξνζαξκφδνληαη ηα ελζθελψκαηα φπνπ 
ηα θξνχηα είλαη ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή.  

ηεκάρην 1 10,27 € 10,27 € 

80 

ΈΝΣΟΜΑ 
εη απφ 12 πιαζηηθά παηδηθά δσάθηα κε 
κνξθέο εληφκσλ. Καηαζθεπαζκέλα απφ 
άξηζηεο πνηφηεηαο καιαθφ πιαζηηθφ πνπ δελ 
θφβεηαη κε ην δάγθσκα, δηαζέηνπλ 
ιεπηνκέξεηεο ζε κίκεζε ησλ θαλνληθψλ. 

ηεκάρην 1 13,75 € 13,75 € 

81 

ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΑΡΑΓΚΟΤ                                        
Δξγαιεία καξαγθνχ ζε ηξφιεπ κε ρεξνχιη, 10 
εξγαιεία, θηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ. 
Γηαζηάζεηο Πξντφληνο: (32x22x25) εθ. 

ηεκάρην 1 13,60 € 13,60 € 

82 

ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΗΑ  
Πιαζηηθή εξγαιεηνζήθε κε ηξππάλη θαη 
δηάθνξα εξγαιεία απφ πιηθφ πςειή 
πνηφηεηαο. 

ηεκάρην 2 12,20 € 24,40 € 
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83 

ΔΣΑΕΔΡΑ ΜΟΤΗΚΖ ΓΧΝΗΑ ΜΔ 20 
ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Σν πιαίζην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, 
ινπζηξαξηζκέλν ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ 
μχινπ κε ρξσκαηηζηέο ιεπηνκέξεηεο. ια ηα 
άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα 
ηα παηδηά. Ο πίλαθαο είλαη απφ δηάηξεην 
πιηθφ πάλσ ζην νπνίν θξεκηνχληαη κε εηδηθά 
κεηαιιηθά γαληδάθηα ηα κνπζηθά φξγαλα. Σα 
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κε ηνμηθά θαη θηιηθά 
πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο : 81Υ16Υ75 
εθαηνζηά. 
(Ο πίλαθαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζεη 
κνπζηθψλ νξγάλσλ πξναηξεηηθά: μπιφθσλν 
8 λ., κεηαιιφθσλν, ληέθη, ηακπνπξίλν, 2 
δεχγε καξάθεο, 2 δεχγε θαζηαληέηεο, 2 
θαζηαληέηεο κε ιαβή, δεχγνο θχκβαια 
κεγάια, δεχγνο θχκβαια δαθηχισλ, θχκβαιν 
ιαβήο, 2 θνπδνπλάθηα δεξκάηηλα κε ιαβή, 
θινγέξα, μχζηξα μχιηλε, κνπζηθφ θξφηαιν 
θαη ηξίγσλν θαη κειιφληηθα. χλνιν 20 
κνπζηθά φξγαλα). 

ηεκάρην 1 199,00 € 199,00 € 

84 
ΕΤΓΑΡΗΑ  
Επγαξηά πιαζηηθή απφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο 

ηεκάρην 1 13,90 € 13,90 € 

85 

ΕΤΓΑΡΗΑ ΜΑΝΑΒΗΚΟΤ                                              
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη αλάζεζεο ξφισλ.  
Επγαξηά κε ζπκβαηή έλδεημε βάξνπο ην 
νπνίν είλαη νξαηφ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 
θαη επηθάλεηα δχγηζεο. Γηαζηάζεηο: 16 Υ 14 Υ 
24εθ. 

ηεκάρην 1 14,82 € 14,82 € 

86 
ΕΤΓΑΡΗΑ ΞΤΛΗΝΖ ΡΗΝΟ  
Ξχιηλε δπγαξηά κε βάξε δηαζηάζεσλ 30 x 10 
x 33 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 28,50 € 28,50 € 

87 
ΕΧΑ ΕΟΤΓΚΛΑ                                                                 
Βξεθηθφ παηρλίδη.εη 6 ηεκαρίσλ, απφ πνιχ 
καιαθφ πιηθφ (11) εθ. 

ηεκάρην 2 20,19 € 40,38 € 

88 
ΕΧΑ ΕΟΤΓΚΛΑ 22 ηεκάρηα 
Πιαζηηθά δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζε πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ηεκάρην 1 9,00 € 9,00 € 

89 
ΕΧΑ ΕΟΤΓΚΛΑ 6 ηεκ.  
Βξεθηθφ παηρλίδη. εη 6 ηεκαρίσλ, απφ πνιχ 
καιαθφ πιηθφ (11) εθ. 

ηεκάρην 2 20,53 € 41,06 € 

90 
ΕΧΑ ΘΑΛΑΑ 22 ηεκάρηα 
Πιαζηηθά δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζε πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ηεκάρην 1 9,00 € 9,00 € 

91 

ΕΧΑ ΣΖ ΕΟΤΓΚΛΑ  
εη απφ 7 δσάθηα ηεο δνχγθιαο ζε πιαζηηθφ 
βάδν. Μήθνο κεγαιχηεξνπ: 15 εθ. Απφ πνιχ 
γεξφ πιαζηηθφ κε κε απνζπψκελα κέιε.  

ηεκάρην 1 7,00 € 7,00 € 

92 
ΕΧΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ 22 ηεκάρηα 
Πιαζηηθά δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζε πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ηεκάρην 1 9,00 € 9,00 € 

93 
ΕΧΑ ΦΑΡΜΑ 22 ηεκάρηα 
Πιαζηηθά δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζε πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ηεκάρην 3 9,00 € 27,00 € 
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94 

ΕΧΑΚΗΑ MEGA SET Δ ΚΟΤΣΗ 30 ηεκ  
Εσάθηα mega ζεη. Άγξηα δψα θαη δψα 
θάξκαο ζε θνπηί,  30 ηεκάρηα. Απφ πνιχ 
γεξφ πιαζηηθφ κε κε απνζπψκελα κέιε 

ηεκάρην 3 86,90 € 260,70 € 

95 

Ζ ΕΧΖ ΣΟ ΕΧΟΛΟΓΗΚΟ ΚΖΠΟ (Εσάθηα 
θαη ραιάθη)                                                                  
Άγξηα δσάθηα  & ραιάθη δηαζηάζεσλ 140 x 62 
εθ.  

ηεκάρην 1 17,00 € 17,00 € 

96 

ΘΔΑΣΡΟΚΟΤΚΛΔ Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΟΤ 
ΗΖΟΤ 
Κιαζηηθέο ζεαηξφθνπθιεο κε πιαζηηθφ 
θεθάιη θαη πθαζκάηηλν ξνχρν. Σν ζεη 
απνηειείηαη απφ 7 ηεκάρηα απφ πξφζσπα 
ηεο Γέλλεζεο ηνπ Ηεζνχ. 

ηεκάρην 1 14,50 € 14,50 € 

97 

ΘΔΑΣΡΟΚΟΤΚΛΔ Ζ 
ΚΟΚΚΗΝΟΚΟΤΦΗΣΑ 
Πάληλεο θνχθιεο θνπθινζεάηξνπ 
θνθθηλνζθνπθίηζα ζεη 4 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 29,90 € 29,90 € 

98 

ΘΔΑΣΡΟΚΟΤΚΛΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  
Κιαζηθέο ζεαηξφθνπθιεο κε πιαζηηθφ θεθάιη 
θαη πθαζκάηηλν ξνχρν. Σν ζεη απνηειείηαη 
απφ 6 ηεκάρηα:  κπακπάο, κακά, θνξίηζη, 
αγφξη, παππνχο θαη γηαγηά. 

ηεκάρην 2 14,50 € 29,00 € 

99 

ΘΔΑΣΡΟΚΟΤΚΛΔ ΥΗΟΝΑΣΖ & 7 ΝΑΝΟΗ 
Κιαζηηθέο ζεαηξφθνπθιεο κε πιαζηηθφ 
θεθάιη θαη πθαζκάηηλν ξνχρν  Υηνλάηε θαη νη 
επηά λάλνη. εη 12 ηεκάρηα. 

ηεκάρην 1 31,00 € 31,00 € 

100 

ΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΔΠΗΔΗΚΔΗΑ ΚΑΗ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ  
Μαζήκαηα ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, επηείθεηαο 
θαη ζπλεξγαζίαο. Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηηο 
4 εηθφλεο ζε θάζε πίλαθα θαη ηνπνζεηνχλ ην 
Υ ζηε ιάζνο ζπκπεξηθνξά. Παηρλίδη κεγάιεο 
εθπαηδεπηηθήο αμίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 
πλεχκαηνο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 
επηείθεηαο. Κάζε ζέκα πεξηιακβάλεη 12 
πίλαθεο κε 4 ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο ν θάζε 
έλαο, 12 ζηαπξνχο ιάζνπο θαη εθπαηδεπηηθφ 
νδεγφ. 48 δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπκπεξηθνξάο. 
Γηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηφξζσζεο. 
Γηαζηάζεηο πίλαθα 15 x 15 εθαηνζηά. ε 
ζπζθεπαζία πιαζηηθήο βαιίηζαο. 

ηεκάρην 1 20,00 € 20,00 € 

101 

ΚΑΘΡΔΦΣΖ ΑΝΑΣΖΜΟΜΔΣΡΟ 38ρ106 
cm 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο. Καζψο ηα παηδηά 
βιέπνπλ ηελ εηθφλα ηνπο κεηξνχλ 
ηαπηφρξνλα θαη ην χςνο ηνπο. Ο θαζξέθηεο 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ άζξαπζην πιηθφ 
θαη κπνξνχλ ζε απηφλ λα κεηξήζνπλ ην χςνο 
ηνπο παηδηά απφ (50) εθ. έσο (1,50) κ 

ηεκάρην 3 62,52 € 187,56 € 

102 
ΚΑΘΡΔΦΣΖ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΡΟΛΟ 
Καζξέθηεο απηνθφιιεην ξνιφ.  Γηαζηάζεηο: 
150 x 58 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 19,50 € 19,50 € 

103 
ΚΑΛΑΘΗ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ  
Πιαζηηθφ θαιάζη κε δηάθνξα πξντληα 
ζνχπεξ κάξθεη. 12 ηεκάρηα. 

ηεκάρην 1 14,90 € 14,90 € 
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104 

ΚΑΠΔΛΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΜΔ ΚΡΗΚΟΤ 
Έλα πνιχρξσκν θαπέιν πνπ πξνθαιεί ηα 
παηδηά λα θέξνπλ εηο πέξαο κία δηαδξνκή 
ηζνξξνπίαο ρσξίο λα ηνπο πέζνπλ νη θξίθνη. 
Μέζα απφ ην παηρλίδη ηα παηδηά καζαίλνπλ 
λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα ειέγρνπλ ην 
ζψκα ηνπο. Σν θαπέιν αιιά θαη νη θξίθνη 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ καιαθφ, ειαθξχ 
πιηθφ ψζηε λα είλαη αζθαιή ζε πεξίπησζε 
πηψζεο. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 14,5x18 εθ. 

ηεκάρην 1 24,84 € 24,84 € 

105 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΚΛΑ ΠΛΑΣΗΚΟ                                                        
Παηδηθφ παηρλίδη θαξφηζη θνχθιαο κσξνχ. 
Πνιχ φκνξθν θαη νηθνλνκηθφ θαξνηζάθη γηα 
θνχθιεο! Γηαζηάζεηο Πξντφληνο: (36x28x48) 
εθ. 

ηεκάρην 9 8,01 € 72,09 € 

106 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΚΛΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 
ΠΡΟΣΑΗΑ Παηδηθφ παηρλίδη θαξφηζη 
θνχθιαο κσξνχ κε πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην! 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 52x37x47 εθ. 

ηεκάρην 2 11,05 € 22,10 € 

107 

ΚΑΡΟΣΗ ΚΟΤΚΛΑ ΠΣΤΟΜΔΝΟ  
Καξφηζη θνχθιαο κε ηέζζεξηο ηξνρνχο, 
κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πνιχ φκνξθν 
θάιπκκα. 

ηεκάρην 6 12,90 € 77,40 € 

108 

ΚΑΡΣΔ ΟΗ 5 ΑΗΘΖΔΗ  
Κάξηεο νη 5 αηζζήζεηο. Απνηειείηαη απφ 50 
θάξηεο κε θσηνγξαθίεο απφ κέξε αηζζήζεσλ 
ηνπ ζψκαηνο θαη εηθφλεο πνπ πξέπεη λα 
ηαηξηάμνπλ κεηαμχ ηνπο. Γηαζέηεη ζχζηεκα 
απηνδηφξζσζεο. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ 
παηρληδφθνπηνπ. Απφ ρνλδξφ αλζεθηηθφ 
ραξηφλη 2,5 ρηιηνζηά. 

ηεκάρην 1 21,00 € 21,00 € 

109 
ΚΑΣΑΝΗΔΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔ ΛΑΒΖ 16 cm 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Καζηαληέηα 
πιαζηηθή κε ιαβή 

ηεκάρην 1 2,39 € 2,39 € 

110 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ "SUPER DEDALO" 80 
ηεκαρίσλ ζε ζάθθν 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη ζηα παηδηά 
δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο 
παξάιιεια ηελ θαληαζία θαη ηελ ιεπηή 
θηλεηηθφηεηα. Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ζηα 4 
βαζηθά ρξψκαηα, ζεη 80 ηεκαρίσλ ζε ζάθν. 
Γηαζηάζεηο θάζε ηεκαρίνπ(7.5x7.5) εθ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 20x23,5 εθ. 

ηεκάρην 2 26,24 € 52,48 € 

111 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ "TWIST" 162 ηεκαρίσλ ζε 
θνπβά 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη ζηα παηδηά 
δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο 
παξάιιεια ηελ θαληαζία θαη ηελ ιεπηή 
θηλεηηθφηεηα. Καηαζθεπαζκέλν απφ πνιχ 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ζηα 4 βαζηθά ρξψκαηα, 
ζεη 162 ηεκαρίσλ ζε θνπβά. Γηαζηάζεηο 
θνκκαηηνχ (6.5) εθ. κε (2) εθ. χςνο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 19x14,5 εθ. 

ηεκάρην 4 36,84 € 147,36 € 
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112 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ BRISTLE ζεη 85 ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, γλσζηφ θαη σο 
ζθελνηνπβιάθηα, ζεη 85 ηεκαρίσλ. 
Πξνζθέξνπλ πνιχηηκν ρξφλν δηαζθέδαζεο 
ζηα κηθξά παηδηά γηαηί είλαη εχθνια λα ηα 
ελψζεηο θαη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ 
νπνηνδήπνηε ζρήκα απηά θαληαζηνχλ. 
Γηαζηάζεηο θνκκαηηψλ απφ 3,5 εθ. έσο 12 εθ. 

ηεκάρην 1 33,34 € 33,34 € 

113 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΕΧΑΚΗΑ 89 ηεκάρηα 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη ζηα παηδηά 
δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο 
παξάιιεια ηελ θαληαζία θαη ηελ ιεπηή 
θηλεηηθφηεηα. Οηθνδνκηθφ πιηθφ 89 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 12,69 € 12,69 € 

114 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔ ΑΣΔΡΗΑ 
Καηαζθεπέο αζηέξηα κε εγθνπέο. εη 48 
ηεκαρίσλ, ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ 
παηρληδφθνπηνπ. 

ηεκάρην 2 34,90 € 69,80 € 

115 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ MAGNET FORMENTERA  
Καηαζθεπή Magnet Formentera. Ξχιηλα 
καγλεηηθά πηλαθάθηα κε δπλαηφηεηα πνιιψλ 
ζρεδίσλ. Πεξηιακβάλεη: 1 μχιηλν θνπηί 38 x 
29 εθαηνζηά, 2 μχιηλνπο πίλαθεο, 48 
καγλεηηθά ζρήκαηα θαη 28 πιαζηηθά 
πξνζρέδηα. 

ηεκάρην 1 79,90 € 79,90 € 

116 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ MAGNETIC 
Μαγλεηηθή θαηαζθεπή ζε ζπζθεπαζία 
ράξηηλνπ θνπηηνχ, ξάβδνη θαη ζθαίξεο ζε 
ζχλνιν  36 ηεκαρίσλ. Μήθνο ξάβδνπ: 13 εθ.  

ηεκάρην 5 48,90 € 244,50 € 

117 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ PEGY BRICKS  
Καηαζθεπή Pegy bricks. θελνηνπβιάθηα κε 
κπηνχιεο θαη εγθνπέο γηα απίζαλεο 
θαηαζθεπέο. ε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ 
παηρληδφθνπηνπ 94 ηεκαρίσλ. Απφ πιαζηηθφ 
πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο. 

ηεκάρην 2 49,00 € 98,00 € 

118 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ SQUIGZ  
Καηαζθεπή Squigz. εη απφ 24 ηεκάρηα ζε 
δηάθνξα ζρήκαηα θαη ρξψκαηα. Απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο 

ηεκάρην 4 27,00 € 108,00 € 

119 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ WAFFLE BLOCKS  
Καηαζθεπή Waffle blocks, πζθεπαζία 48 
ηεκάρηα,  
Γηαζηάζεηο: 10,5 x 10,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 3 12,90 € 38,70 € 

120 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ WAFFLE FARM 
πζθεπαζία 120 θνκκαηηψλ κε εγθνπέο 
δηαζηάζεσλ 10,5 x 10,5 εθαηνζηά ην θάζε 
έλα. 

ηεκάρην 1 31,50 € 31,50 € 

121 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΠΤΡΑΜΗΓΑ 120 
ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη ζηα παηδηά 
δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο 
παξάιιεια ηελ θαληαζία θαη ηελ ιεπηή 
θηλεηηθφηεηα. Πνιχρξσκα πιαζηηθά 
αλζξσπάθηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα 
πνηθίιεο θαη ζηαζεξέο θαηαζθεπέο. εη 120 
ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 2 11,75 € 23,50 € 
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122 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ζεη 30 ηεκαρίσλ 
εη 30 ηεκαρίσλ, απφ πνιχ καιαθφ πιηθφ. 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πνιχ απιφ ζην παίμηκν, 
ηδαληθφ γηα ηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ 
δεμηνηήησλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο αγσγήο. 
Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε παηδηθνχο 
ζηαζκνχο θαη λεπηαγσγεία. Δλδεηθηηθέο 
δηαζηάζεηο: δηάκεηξνο ηξνρψλ 4 εθ. , κήθνο 
νρήκαησλ 13 εθ. 

ηεκάρην 2 20,02 € 40,04 € 

123 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΑΣΔΡ 
Καηαζθεπή Master ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ 
παηρληδφθνπηνπ 70 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 2 39,00 € 78,00 € 

124 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΟΛΖ 36 ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη ζηα παηδηά 
δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο 
παξάιιεια ηελ θαληαζία θαη ηελ ιεπηή 
θηλεηηθφηεηα. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηψληαο 
ηελ απέξαληε θαληαζία ηνπο κε ηα θνκκάηηα 
ηνπ δεκηνπξγνχλ ηελ δηθή ηνπο κηθξή πφιε, 
κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ θαηαζθεπή κε 
ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ αθφκε 
θνκκαηηψλ. εη 36 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 10,26 € 10,26 € 

125 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΑ  
Καηαζθεπή ηνπβιάθηα Αζηπλνκία, Γηαζηάζεηο 
παηρληδφθνπηνπ: 41,5 x 21 x 17,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 17,90 € 17,90 € 

126 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ  
Καηαζθεπή ηνπβιάθηα Ππξνζβεζηηθή, 
Γηαζηάζεηο παηρληδφθνπηνπ: 41,5 x 21 x 17,5 
εθαηνζηά 

ηεκάρην 1 17,90 € 17,90 € 

127 
ΚΑΣΑΡΟΛΗΚΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ  
Καηζαξνιηθά αινπκηλίνπ 11 ηεκ. Απφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 

ηεκάρην 1 13,90 € 13,90 € 

128 
ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΤΚΛΑ  
Κέληξν πεξηπνίεζεο θνχθιαο. Γηαζηάζεηο: 
37,5 x 56,5 x 76 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 55,00 € 55,00 € 

129 
ΚΟΜΜΧΣΖΡΗΟ ΠΛΑΣΗΚΟ BARBIE  
Κνκκσηήξην πιαζηηθφ Barbie Όςνο: 98 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 65,00 € 65,00 € 

130 

ΚΟΡΓΟΝΗΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΑ 10Υ1 ΜΔΣΡΟ 
312. Κνξδφληα βακβαθεξά ζε δηάθνξα 
ρξψκαηα. ιεο νη άθξεο ησλ θνξδνληψλ 
έρνπλ πιαζηηθφ θάιπκκα. Μήθνο: 1m. εη 10 
ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 2,30 € 2,30 € 

131 

ΚΟΡΗΣΑΚΗ ΛΔΤΚΟ 41 cm 
Παλέκνξθν θαη ξεαιηζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη 
πιαζηηθήο θνχθιαο κσξνχ. Καηαζθεπαζκέλε 
απφ βηλχιην, πιέλεηαη κε λεξφ. Πξαγκαηηθφ 
παηρλίδη ξφισλ πνπ είλαη έλαο πνιχ θαιφο 
ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη 
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 10x16x41 εθ. 

ηεκάρην 4 16,02 € 64,08 € 

132 

ΚΟΤΒΑ VIKING ΜΔ 30 ΜΗΝΗ ΟΥΖΜΑΣΑ  
Κνπβάο κε 30 κίλη νρήκαηα Πεξηιακβάλεη: 6 
αεξνπιάλα 8 εθαηνζηά, 3 ειηθφπηεξα 7 
εθαηνζηά, 2 θνξησηέο 12 εθαηνζηά, 6 
απηνθίλεηα 7 εθαηνζηά, 6 θνξηεγά 7 
εθαηνζηά, 3 θαξφηζεο 8 εθαηνζηά, 4 
βαξθάθηα 10 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 35,90 € 71,80 € 
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133 

ΚΟΤΒΑ ΓΗΓΑ ΜΔ 30 ΟΥΖΜΑΣΑ 
Πεξηέρεη: 5x Ορήκαηα εξγαζηψλ 14 εθ., 3x 
Υσκαηνπξγηθά κε θαξφηζα 30εθ, 1x Σξέλν 
Maxi 45 εθ. (βαγφληα + κεραλή), 2x θαζάξη - 
Jeep 14 εθ., 4x Βάξθεο 14 εθ., 4x Ορήκαηα 
Chubbies 10 εθ.,2x Καξφηζα γηα νρήκαηα 10 
εθ., 4x Αεξνπιάλα - Διηθφπηεξα 10 εθ., 1x 
Σξελάθη Chubby 32 εθ.Παηδηθά παηρλίδηα 
απηνθίλεηα κεηαθνξηθά κέζα ζε λέα ζρέδηα, 
φκνξθα ρξψκαηα θαη πάλσ απ φια άξηζηεο 
πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Απηνθηλεηάθηα, ηξέλα, 
βάξθεο, ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα, κεηαθνξείο 
απηνθηλήησλ είλαη κεξηθά... απφ ηα παηρλίδηα 
πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζε απηήλ ηε ζεηξά. Οη 
ξφδεο δελ βγαίλνπλ κε ΣΊΠΟΣΑ θαη είλαη 
ηφζν ειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζπάλε!! Οη ιέμεηο 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ αθξηβψο απηή ηε ζεηξά 
νρεκάησλ είλαη Μαιαθά, Απιά, Αζθαιή, 
Αζφξπβα ζην παηρλίδη θαη Αλζεθηηθά φζν 
θαλέλα άιιν. Γνθηκάζηε ηα! Οια ηα νρήκαηα 
έρνπλ καιαθά ειαζηηθά γηα λα κελ θάλνπλ 
ζρεδφλ θαζφινπ ζφξπβν θαη δεκηέο ζε 
δάπεδα θαη έπηπια. 

ηεκάρην 1 70,33 € 70,33 € 

134 

ΚΟΤΒΑ κε 30 νρήκαηα 
Πεξηέρεη: 14 x Oρήκαηα chubbies 7 εθ., 3x 
Ορήκαηα κε θαξφηζα chubbies 15 εθ., 9x 
Αεξνπιάλα - Διηθφπηεξα chubbies 7 εθ., 4x 
Βάξθεο 10 εθ Παηδηθά παηρλίδηα απηνθίλεηα 
κεηαθνξηθά κέζα ζε λέα ζρέδηα, φκνξθα 
ρξψκαηα θαη πάλσ απ φια άξηζηεο 
πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Απηνθηλεηάθηα, ηξέλα, 
βάξθεο, ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα, κεηαθνξείο 
απηνθηλήησλ είλαη κεξηθά... απφ ηα παηρλίδηα 
πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζε απηήλ ηε ζεηξά. Οη 
ξφδεο δελ βγαίλνπλ κε ΣΊΠΟΣΑ θαη είλαη 
ηφζν ειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζπάλε. Οη ιέμεηο 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ αθξηβψο απηή ηε ζεηξά 
νρεκάησλ είλαη Μαιαθά, Απιά, Αζθαιή, 
Αζφξπβα ζην παηρλίδη θαη Αλζεθηηθά φζν 
θαλέλα άιιν. 

ηεκάρην 1 29,22 € 29,22 € 

135 

ΚΟΤΓΟΤΝΑΚΗΑ ΑΣΡΑΓΑΛΧΝ (ΕΔΤΓΟ) 
εη 2 θνπδνπλάθηα αζηξαγάισλ. Κάζε 
ηεκάρην απνηειείηαη απφ 4 θνπδνπλάθηα πνπ 
βγάδνπλ ήρνπο. 

ηεκάρην 2 4,80 € 9,60 € 

136 

ΚΟΤΓΟΤΝΗΣΡΑ ΑΠΟ ΞΤΛΟ-ΓΔΡΜΑ κε 5 
θνπδνπλάθηα 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Κνπδνπλίζηξα 
απφ μχιν θαη δέξκα κε 5 θνπδνπλάθηα 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 12x2 εθ. 

ηεκάρην 8 3,63 € 29,04 € 

137 

ΚΟΤΕΗΝΑ  
Καηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλα ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε νξηζκέλα 
ζηνηρεία ρξσκαηηζηά. ια ηνπ ηα άθξα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα λήπηα. Σα 
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 42 x 
36 x 56 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 145,00 € 290,00 € 
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138 

ΚΟΤΕΗΝΑ SUPER CHEF ΚΟΚΚΗΝΖ 
Μία παηδηθή θνπδίλα πνπ δελ έρεη λα δειέςεη 
ηίπνηα απφ κία θνπδίλα ελφο Super Chef 
θαζψο δηαζέηεη θνχξλν ςεζίκαηνο, θνχξλν 
κηθξνθπκάησλ, ςπγείν, πιαηφ ςεζίκαηνο, 
λεξνρχηε, θαθεηηέξα, ηειέθσλν, ληνπιάπηα 
θαη ρψξνπο απνζήθεπζεο γηα ηα πηάηα, ηα 
θνπδηληθά αθφκα θαη γηα ηε πεηζέηα ηνπ 
κηθξνχ ζεθ. Γηαζέηεη 1 θαλάηα, 2 πιαζηηθά 
πηάηα, 2 πηξνχληα, 2 θνπηάιηα, 2 καραίξηα, 2 
θνχπεο, 1 ηεγάλη θαη πνιιά αθφκα αμεζνπάξ. 
Γέρεηαη πξναηξεηηθά κπαηαξίεο ψζηε λα 
αθνχγνληαη νη ήρνη ησλ "ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ" πνπ δηαζέηεη! Οη δηαζηάζεηο ηεο 
θνπδίλαο απμνκεηψλνληαη.  Γηαζηάζεηο: 71 x 
36 x 102 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 102,56 € 205,12 € 

139 
ΚΟΤΕΗΝΗΚΑ ΔΣ ΠΗΚ ΝΗΚ 46 ηεκαρίσλ 
εη 46 ηεκαρίσλ 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 38x29x9 εθ 

ηεκάρην 2 31,62 € 63,24 € 

140 

ΚΟΤΚΛΔ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟΤ ΒΑΗΛΗΑ 
ΒΑΗΛΗΑ 
Πάληλεο θνχθιεο θνπθινζεάηξνπ βαζηιηθή 
νηθνγέλεηα ζεη 4 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 29,90 € 29,90 € 

141 

ΚΟΤΚΛΔ ΣΑ ΥΑΡΟΤΜΔΝΑ ΑΓΔΡΦΑΚΗΑ 
ΔΣ 2 
εη 2 θνπθιίηζεο (αγφξη - θνξίηζη) κε 
ξνπραιάθηα θαη καιιηά. Μήθνο 31 εθ. 

ηεκάρην 2 33,00 € 66,00 € 

142 
ΚΟΤΚΛΗΣΑ ΔΒΔΛΗΝΑ  
Κνπθιίηζα κε καιαθφ ζψκα, ξνχρα θαη 
καιιάθηα χςνπο 37 εθαηνζηά 

ηεκάρην 2 11,40 € 22,80 € 

143 

ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ 56Υ90 cm ηχπνπ Β' 
Ξχιηλν θνπθινζέαηξν άξηζηεο θαηαζθεπήο. 
Γηαζέηεη πφξηεο γηα κεγαιχηεξε 
ζηαζεξφηεηα! 

ηεκάρην 1 20,31 € 20,31 € 

144 

ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ ζπαζηφ    
Καηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν MDF 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλν ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε ρξσκαηηζηέο 
ιεπηνκέξεηεο. ην κπξνζηηλφ κέξνο ην νπνίν 
έρεη ζρήκα ζπηηηνχ, έρεη ραξαγκέλν θιφνπλ 
ζην θάησ κέξνο θαη ζην επάλσ κέξνο έρεη 
ραξαγκέλε ηε ιέμε «ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ». Σα 
ζρέδηα είλαη ραξαγκέλα ζε ειεθηξνληθφ 
κεράλεκα αθξηβείαο θαη βακκέλα κε δσεξά 
ρξψκαηα. ην κπξνζηηλφ κέξνο θέξεη νζφλε 
ζε ζρήκα νβάι κε θνπξηηλάθηα. ηα δχν 
πιατλά ηνπ έρεη παξαζπξάθηα επίζεο νβάι. 
ηελ θάηνςή ηνπ ην θνπθινζέαηξν έρεη 
ζρήκα Π. ια ηνπ ηα άθξα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα λήπηα. Σα 
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 
120Υ60Υ180 εθαηνζηά χςνο. 

ηεκάρην 1 429,00 € 429,00 € 

145 

ΚΟΤΚΛΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ HAPPY FAMILY  
εη νηθνγέλεηαο 6 αηφκσλ, Όςνπο 12 
εθαηνζηά πεξίπνπ, Με ξνχρα θαη ζπξκάηηλν 
εχθακπην ζψκα. 

ηεκάρην 1 16,90 € 16,90 € 
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146 

ΚΟΤΜΠΗΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
Κνπκπηά ηαμηλφκεζεο, απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Πεξηιακβάλεη κεγάια θνπκπηά 4,5 εθ. κε 1-5 
ηξχπεο ζε δσεξά ρξψκαηα. Σν ζεη 
απνηειείηαη απφ 140 θνπκπηά, 10 θνξδφληα 
ηνπ ελφο κέηξνπ θαη θάξηεο κε αζθήζεηο. ε 
ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ βάδνπ. Γηάκεηξνο: 
4,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 19,90 € 19,90 € 

147 

ΚΟΤΝΗΑ  ΚΟΤΚΛΑ   
Καηαζθεπαζκέλε απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλε ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ ή ρξσκαηηζηή. 
Πεξηιακβάλεη ζηξσκαηάθη επελδπκέλν κε 
χθαζκα άξηζηεο πνηφηεηαο. ια ηνπ ηα άθξα 
είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα 
λήπηα. Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 
34Υ54Υ35 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 42,00 € 84,00 € 

148 

ΚΟΤΣΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ - 
ΠΑΗΥΝΗΓΟΚΟΤΣΟ ΜΔΑΗΟ   
Απφ πιαζηηθφ πιηθφ απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Σν παηρληδφθνπην βγαίλεη ζε ηέζζεξα 
ρξψκαηα: θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν θαη κπιε. 
Σν θαπάθη ηνπ είλαη δηάθαλν. Γηαζηάζεηο: 
31Υ43Υ15 εθ. χςνο. 

ηεκάρην 3 14,50 € 43,50 € 

149 

ΚΟΤΣΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Μπανχιν απνζήθεπζεο απφ αλζεθηηθφ 
πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. Με δσεξά ρξψκαηα. 
Απεηθνλίδνπλ ραξνχκελν πξφζσπν. 
Γηαζηάζεηο: 63Υ48Υ42 εθαηνζηά θαη 61 
ιίηξα. 

ηεκάρην 2 45,26 € 90,52 € 

150 
ΚΟΤΣΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 9 L  
Κνπηί απνζήθεπζεο 9 ιίηξσλ. Γηαζηάζεηο 34 
x 22 x 17,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 6 5,00 € 30,00 € 

151 

ΚΟΤΣΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ JUMBO   
Απφ πιαζηηθφ πιηθφ απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Σν παηρληδφθνπην βγαίλεη ζε ηέζζεξα 
ρξψκαηα: θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν θαη κπιε. 
Σν θαπάθη ηνπ είλαη δηάθαλν. Γηαζηάζεηο: 
31Υ43Υ30 εθαηνζηά χςνο. Έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ζηνηβάδεηαη.  

ηεκάρην 8 20,00 € 160,00 € 

152 

ΚΡΔΑΣΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΑ   
12 θξεαηηθά δηάθνξα ζε θπζηθφ κέγεζνο, 
απφ πιαζηηθφ πιηθφ, πςειήο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο, κε ηνμηθφ. 

ηεκάρην 1 15,90 € 15,90 € 

153 

ΚΡΔΒΑΣΑΚΗ HAPPY DOLL   
Κξεβαηάθη απφ μχιηλν πιηθφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Γηαζηάζεηο: 48 x 33,5 
x 25,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 42,00 € 42,00 € 

154 

ΚΡΔΒΑΣΑΚΗ ΚΟΤΚΛΑ ΞΤΛΗΝΟ ΦΤΗΚΟ 
ΥΡΧΜΑ   
Καηαζθεπαζκέλν απφ ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 
κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλν ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ. Πεξηιακβάλεη 
ζηξσκαηάθη επελδπκέλν κε χθαζκα άξηζηεο 
πνηφηεηαο. ια ηνπ ηα άθξα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα λήπηα. Σα 
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 

ηεκάρην 1 42,00 € 42,00 € 



                                                                                                                                                                    21 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 34 Υ 
54 Υ 30 εθαηνζηά. 

155 
ΚΡΗΚΟΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΟΥΟΤ   
ηφρνο κε θξίθνπο ζε ζρήκα ζηαπξνχ ζε 
δηάθνξα ρξψκαηα. 

ηεκάρην 1 6,90 € 6,90 € 

156 

ΚΤΒΟ ΜΔ ΥΖΜΑΣΑ 
Βξεθηθφ παηρλίδη.Απφ πνιχ καιαθφ πιηθφ, κε 
δηάθνξα ζρήκαηα ηα νπνία ζην εζσηεξηθφ 
ηνπο έρνπλ θνπδνπλίζηξα. Βνεζάεη ηα παηδηά 
λα κάζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα. 

ηεκάρην 1 24,00 € 24,00 € 

157 

ΚΤΚΛΟ ΣΖ ΕΧΖ 4 παδι 20ρ20 cm  
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
παδι. Πεξηέρεη 4 μχιηλα ππέξνρα παδι κε 9 
κεγάια θνκκάηηα ην θαζέλα. Ζ εμέιημε θάζε 
ζέκαηνο απφ ηελ γέλλεζε έσο ηελ σξηκφηεηα 
παξνπζηάδεηαη πνιχ απιά θαη γιαθπξά ψζηε 
εχθνια λα γίλεηαη θαηαλνεηφ. Ξχιηλα παδι, 
άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πνιχ πξνζεγκέλεο 
θαηαζθεπήο. Ξερσξίδνπλ γηαηί νη 
παξαζηάζεηο ηνπο έρνπλ θαζαξά 
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη εηδηθά 
ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 
δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε πάλσ ζε 
πνιιά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη βνεζνχλ ην λήπην λα 
θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηε ζσζηή 
ζπκπεξηθνξά ζε θαζεκία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο.  

ηεκάρην 1 23,36 € 23,36 € 

158 

ΚΧΝΟΗ ΑΘΛΖΖ-ΣΖΡΗΞΖ 42 cm, 12 
ηξχπεο 
Κψλνη άζιεζεο-ζηήξημεο δηαζέζηκνη ζε 4 
ρξψκαηα, ζπλδπάδνληαη κε επίπεδα 
ζηεθάληα άζιεζεο, ξάβδνπο άζιεζεο θαη 
ηνχβια ζηήξημεο. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 
24,5x42 εθ. 

ηεκάρην 6 7,33 € 43,98 € 

159 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ Δ ΚΑΛΑΘΗ 
Πνιχ φκνξθν θαη γεξφ παηδηθφ παηρλίδη 
θαιάζη κε ιαραληθά. Σν ζεη πεξηιακβάλεη 13 
ιαραληθά. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 23x8x17 εθ. 

ηεκάρην 3 7,69 € 23,07 € 

160 

ΛΟΓΗΚΑ BLOCKS Δ ΠΛΑΣΗΚΟ ΚΟΤΣΗ   
Λνγηθά blocks ζε πιαζηηθφ θνπηί. 60 blocks 
ζε 5 ζρήκαηα, 3 ρξψκαηα, 2 κεγέζε θαη 2 
πάρε. 

ηεκάρην 2 9,90 € 19,80 € 

161 

ΛΟΣΣΟ ΣΡΟΦΗΜΑ 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο απαξαίηεην θαη ζηελ 
εηδηθή αγσγή. Σν θάζε παηρλίδη πεξηιακβάλεη 
πίλαθα δηαζηάζεσλ (37x28,5) εθ. θαη 20 
θάξηεο (6,5x5,5) εθ. ε θαζεκία. 

ηεκάρην 1 10,45 € 10,45 € 

162 

ΜΑΓΔΗΡΗΚΑ ΚΔΤΖ ζεη 3 ζθεπψλ 
εη 3 ζθεπψλ. Παηδηθφ παηρλίδη θνπδηληθά 
ζθεχε καγεηξηθήο, θαηαζθεπαζκέλν απφ 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ζε φκνξθα ρξψκαηα. 
Ηδαληθφ ζεη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ 
ζηε καγεηξηθή. 
Γηάκεηξνο καγεηξηθψλ ζθεπψλ: 13 εθ. 

ηεκάρην 4 4,75 € 19,00 € 

163 

ΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΚΑΣΡΑΚΗ   
Μαγλεηηθφ νηθνδνκηθφ πιηθφ απνηεινχκελν 
απφ αθξψδε θνκκάηηα ζε πνηθίια ζρήκαηα 
θαη ρξψκαηα. 81 ηεκάρηα ζε ζπζθεπαζία 
πιαζηηθνχ βάδνπ. 

ηεκάρην 8 14,50 € 116,00 € 
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164 

ΜΑΘΑΗΝΧ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΟΤ  
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Ήμεξεο 
φηη φηαλ ηξσο ςάξηα βειηηψλεηαη ε φξαζε θαη 
ε κλήκε ζνπ; Παίμε απηφ ην παηρλίδη θαη κάζε 
θαη άιιεο ηέηνηεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο! Σα 
παηδηά θαινχληαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ 
ππξακίδα ηεο δηαηξνθήο απφ ηε βάζε κέρξη 
ηελ θνξπθή ηεο, ελψλνληαο ηα 22 θνκκάηηα-
puzzle πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ζπζθεπαζία. 
Σα παηδηά επηιέγνπλ έλα-έλα ηα θνκκάηηα, ηα 
νπνία πξέπεη λα κπνπλ ζηελ θαηάιιειε 
ζέζε. θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη, 
ζπλδπάδνληαο ηα παηδηά ζσζηά ηηο ηξνθέο 
πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε επίπεδν ηεο 
ππξακίδαο, λα κάζνπλ ηηο δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο ηξνθψλ, ηε ζπρλφηεηα 
θαηαλάισζεο απηψλ, θαζψο θαη ηα νθέιε 
πνπ έρνπλ γηα ηελ πγεία ηνπο. Σν παηρλίδη 
απηφ βνεζάεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηα 
νθέιε θαη ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ, 
θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο 
απηψλ, ρηίδνληαο ηελ ππξακίδα ηεο 
δηαηξνθήο. Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη παηρληδηνχ: 
Δμαζθεί ηελ νπηηθή αληίιεςε, αλαπηχζζεη ηε 
θξηηηθή ζθέςε, εληζρχεη ηε παξαηεξεηηθφηεηα 
ελψ βνεζάεη ην παηδί λα αληηιεθζεί ηε 
ζεκαζία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. 

ηεκάρην 1 4,41 € 4,41 € 

165 

ΜΑΘΑΗΝΧ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤ   
Μαζαίλσ ην ζψκα κνπ. 25 θάξηεο κε ζεκεία 
ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηηο νλνκαζίεο 
ηνπο. Ξερψξηζε ηεο, νλφκαζε ηεο θαη έλσζε 
ηεο κε ηελ κεγάιε θαξηέια. Δθπαηδεπηηθφ 
παηρλίδη κε δάξη, πνπ βνεζά ην παηδί λα 
αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηα ζεκεία ηνπ 
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.  

ηεκάρην 2 4,40 € 8,80 € 

166 

ΜΑΛΑΚΑ ΕΧΑΚΗΑ ζεη 44 ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. πλαξκνιφγεζε ηα 
δσάθηα θαη θηηάμε ην ηξέλν ηνπ δσνινγηθνχ 
θήπνπ ή φ,ηη άιιν θαληαζηείο. Σν ζεη 
πεξηέρεη 44 ηεκάρηα, απφ πνιχ καιαθφ πιηθφ. 
Γηαζηάζεηο θνκκαηηψλ απφ (4) εθ. (ηξνρφο) 
έσο (13) εθ. (φρεκα). 

ηεκάρην 2 22,66 € 45,32 € 

167 

ΜΑΝΑΒΗΚΟ 19 αμεζνπάξ 
Τπέξνρν θαη ξεαιηζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη 
καλάβηθν.Δλα ραξνχκελν θαη φκνξθν 
παηδηθφ καγαδάθη- καλάβηθν κε 19 αμεζνπάξ 
θαη δπγαξηά. Πξαγκαηηθφ παηρλίδη ξφισλ πνπ 
είλαη έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 
δεμηνηήησλ. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 
45x28x78,5 εθ.   

ηεκάρην 2 33,11 € 66,22 € 

168 
ΜΑΡΑΚΔ 20 cm 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Μαξάθεο. Εεχγνο.  

ηεκάρην 4 3,50 € 14,00 € 

169 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΔ δηακέηξνπ 6 cm 160 ηεκάρηα 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Κιαζζηθφ νηθνδνκηθφ 
πιηθφ δηακέηξνπ (6) εθ. ζε ζεη 160 ηεκαρίσλ. 
Με ηηο άπεηξεο δπλαηφηεηεο ζηαζεξψλ 
θαηαζθεπψλ πνπ πξνζθέξνπλ βνεζά ηα 
λήπηα ζηελ εμάζθεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο 
αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ιεπηψλ θηλεηηθψλ 
ηθαλνηήησλ. 

ηεκάρην 3 12,48 € 37,44 € 
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170 
ΜΔΓΔΝΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ 7,5 cm 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο 7.5 cm. 

ηεκάρην 2 2,70 € 5,40 € 

171 
ΜΔΜΟ ΦΤΛΔ   
Φηγνχξεο παηδάθηα απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο. 
Πεξηιακβάλεη 40 θνκκάηηα 

ηεκάρην 2 9,50 € 19,00 € 

172 

ΜΔΣΑΛΛΟΦΧΝΟ έγρξσκν 8 λφηεο κε 
κπαγθέηα 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Μεηαιιφθσλν 
έγρξσκν 8 λφηεο κε κπαγθέηα Γηαζηάζεηο 
(ΜxΠxΤ): 21x10 εθ. 

ηεκάρην 2 7,15 € 14,30 € 

173 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ   
Μεηαθνξηθά κέζα, Γηαζηάζεηο: 30 x 22,5 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 4,90 € 4,90 € 

174 

ΜΗΝΗ BLOCKS Δ ΠΑΗΥΝΗΓΟΚΟΤΣΟ 
Μίλη blocks (θιαζηθφ ζθελνηνπβιάθη) ζε 
ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ παηρληδφθνπηνπ ησλ 
120 ηεκαρίσλ. Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Γηάζηαζε κεγάιν ηνπβιάθη: 9 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 5 22,00 € 110,00 € 

175 

ΜΗΝΗ ΜΑΓΑΕΑΚΗ PLUTO MARKET   
Μαγαδάθη απφ μχιν ζεκχδαο. Ζ πιάηε 
πεξηιακβάλεη ξάθηα θαη δχν ζπξηαξάθηα θαη 
ελψλεηαη κε ηνλ πάγθν ζπλαιιαγψλ κε έλα 
ξάθη. Γηαζηάζεηο: 75Υ66Υ95 εθαηνζηά. Γελ 
πεξηιακβάλεηαη εμνπιηζκφο. 

ηεκάρην 1 178,56 € 178,56 € 

176 

ΜΟΚΔΣΑ ΣΟΜΠΟΛΑ ΥΖΜΑΣΧΝ & 
ΥΡΧΜΑΣΧΝ   
Μνθέηα ηππσκέλε δηαζηάζεσλ 100Υ100 εθ. 
Πεξηιακβάλνληαη 36 ζρήκαηα ζε δηάθνξα 
ρξψκαηα. 

ηεκάρην 1 57,50 € 57,50 € 

177 

ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ   
Σν ζεη απνηειείηαη απφ 8 ίζηα κνλνπάηηα, 8 
θπθιηθά κνλνπάηηα θαη 4 ηεηξάγσλα 
ζχλδεζεο (γηα γσλίεο). Δίλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ άζξαπζην πιαζηηθφ 
πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Δηδηθή 
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζην επάλσ κέξνο, 
πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξφ θαη αζθαιέο 
πεξπάηεκα. Δχθνιν θαη πνιχ ζηαζεξφ 
θνχκπσκα. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιιψλ 
θαη δηαθνξεηηθψλ κνλνπαηηψλ . Γηαζηάζεηο: 
49Υ13,5Υ7 εθαηνζηά ην θάζε έλα θνκκάηη. 

ηεκάρην 1 194,00 € 194,00 € 

178 

ΜΟΤΗΚΑ ΚΟΤΓΟΤΝΑΚΗΑ ΥΟΡΟΤ 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Μνπζηθά 
θνπδνπλάθηα ρνξνχ. Ρακκέλα πάλσ ζε nylon 
velcro ινπξάθη κε ξπζκηδφκελν άλνηγκα ψζηε 
λα εθαξκφδεη αλάινγα ζηνλ θαξπφ, ζηνλ 
αζηξάγαιν θαη ζηε κέζε ησλ κηθξψλ 
παηδηψλ, ζεη 5 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 4 10,32 € 41,28 € 

179 

ΜΟΤΗΚΑ ΚΤΜΑΣΑ ΘΑΛΑΑ ΜΔ 
ΠΛΑΣΗΚΔ ΜΠΗΛΗΔ 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Μνπζηθά θχκαηα 
ζάιαζζαο κε πιαζηηθέο κπίιηεο 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 25x3,3 εθ. 

ηεκάρην 1 10,54 € 10,54 € 
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180 

ΜΟΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
εη κνπζηθψλ νξγάλσλ 18 ηεκαρίσλ. 
Απνηειείηαη απφ : 1 μπιφθσλν 6 λφηεο, 1 
ληέθη, 1 ληξακ σθεαλνχ, 2 δεχγε καξάθεο 
κηθξέο, 2 δεχγε θαζηαληέηεο, 1 θαζηαληέηα κε 
ιαβή, 1 δεχγνο θχκβαια δαρηχισλ, 1 
θπζαξκφληθα, 2 θνπδνπλάθηα δεξκάηηλα, 1 
θινγέξα, 1 μχζηξα Σ μχιηλε, 1 μχζηξα κνλή 
μχιηλε, 1 κνπζηθφ θξφηαιν μχιηλν, 1 ηξίγσλν, 
1 δεχγνο θνπδνπλάθη αζηξαγάισλ. 

ηεκάρην 1 79,00 € 79,00 € 

181 
ΜΟΤΗΚΖ ΒΡΟΥΖ 20 cm  
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Μνπζηθή βξνρή  

ηεκάρην 1 11,04 € 11,04 € 

182 

ΜΟΤΗΚΖ ΞΤΣΡΑ ΔΝΟ ΣΟΝΟΤ ΜΔ 
ΜΠΑΓΚΔΣΑ 19 cm 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Μνπζηθή μχζηξα 
ελφο ηφλνπ κε κπαγθέηα  

ηεκάρην 2 3,01 € 6,02 € 

183 
ΜΠΑΛΑ ΜΑΛΑΚΖ FOOTBALL   
Μπάια απφ αθξψδεο πιηθφ. Πνιχ καιαθή. 
Γηάκεηξνο 20 εθαηνζηά 

ηεκάρην 6 4,00 € 24,00 € 

184 
ΜΠΑΛΑ ΜΑΛΑΚΖ HELLO KITTY  
Μπάια Hello Kitty κε καιαθή αθή ζε ξνδ 
ρξψκα. Γηάκεηξνο: 20 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 4 4,60 € 18,40 € 

185 

ΜΠΑΛΑΚΗΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ   
Μπαιάθηα ζπλαηζζήκαηα, απφ αλζεθηηθφ 
καιαθφ ιάζηηρν. Κάζε κπάια απεηθνλίδεη 
δηαθνξεηηθή κνξθή πξνζψπνπ. εη 6 
ηεκαρίσλ ζε 6 δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 
Γηάκεηξνο: 10 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 23,00 € 46,00 € 

186 
ΜΠΑΛΔ ΑΝΧΝΤΜΔ Β' κεγάιεο 23 cm 
Πιαζηηθή κπάια γηα θαζεκεξηλφ παηρλίδη. 
Γηάκεηξνο: 23cm  

ηεκάρην 6 2,62 € 15,72 € 

187 

ΜΠΑΛΔ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΔΣ 6 ΣΔΜΑΥΗΑ   
Μπάιεο ζπλαηζζήκαηα, απφ αλζεθηηθφ 
καιαθφ ιάζηηρν. Κάζε κπάια απεηθνλίδεη 
δηαθνξεηηθή κνξθή πξνζψπνπ. εη 6 
ηεκαρίσλ ζε 6 δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 
Γηάκεηξνο: 20 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 23,00 € 46,00 € 

188 
ΜΠΑΛΟΝΗΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ 10 ηεκ  
Μπαιφληα ζηξφγγπια, ζεη 10 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 5 1,70 € 8,50 € 

189 
ΜΠΗΜΠΔΡΟ ΚΟΤΚΛΑ   
Μπηκπεξφ θνχθιαο, ηδαληθφ γηα παηδηά άλσ 
ησλ 3 εηψλ. 

ηεκάρην 5 2,90 € 14,50 € 

190 
ΜΠΗΜΠΔΡΟ ΚΟΤΚΛΑ  ΔΣ 2 ηεκ. 
εη απφ 2 κπηκπεξφ θνχθιαο, ηδαληθφ γηα 
παηδηά άλσ ησλ 3 εηψλ. 

ηεκάρην 2 3,60 € 7,20 € 

191 
ΜΧΡΑΚΗ ΚΟΤΚΛΑ   
Κνπθιίηζα κσξάθη καιαθφ κε χςνο 20 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 4 6,20 € 24,80 € 

192 

ΝΔΡΟΥΤΣΖ 
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ μχιν 
M.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλα 
ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε νξηζκέλα 
ζηνηρεία ρξσκαηηζηά. Ο λεξνρχηεο ζην 
επάλσ κέξνο έρεη ξαθάθηα θαη ην βξπζάθη 
ηνπ είλαη μχιηλν. ια ηνπ ηα άθξα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα λήπηα. Σα 
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, κε ηνμηθά θαη 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Γηαζηάζεηο: 
42Υ36Υ102 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 169,00 € 169,00 € 
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193 

ΝΟΜΗΜΑΣΑ/ΥΑΡΣΟΝΟΜΗΜΑΣΑ 
ΜΑΝΑΒΗΚΟΤ εη απφ 32 λνµίζµαηα θαη 84 
ραξηνλνκίζκαηα θαηάιιεια γηα ηηο 
ζπλαιιαγέο ζηα ςψληα. 

ηεκάρην 1 5,58 € 5,58 € 

194 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΜΔ ΦΟΡΔΗΟ & 2 ΦΗΓΟΤΡΔ 
Φαληαζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη λνζνθνκείν κε 
φκνξθα ρξψκαηα θαη άξηζηε πνηφηεηα 
θαηαζθεπήο. Βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 
ηελ θαληαζία ηνπο θαη ηελ ζθέςε. ια ηα 
παηρλίδηα είλαη αζθαιή γηα ηα παηδηά απφ ηελ 
ειηθία ηνπ 1 έηνπο, ρσξίο κηθξά θνκκάηηα θαη 
πιέλνληαη 
ζην πιπληήξην πηάησλ. Καηάιιεια ηφζν γηα 
εζσηεξηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Σν πςειήο πνηφηεηαο πιαζηηθφ θάλεη 
εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ηα παηρλίδηα. ια ηα 
νρήκαηα έρνπλ καιαθά ειαζηηθά γηα λα κελ 
θάλνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζφξπβν θαη δεκηέο 
ζε δάπεδα θαη έπηπια. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 
0,25x0,17x0,21 εθ. 

ηεκάρην 1 15,40 € 15,40 € 

195 

ΝΣΑΛΗΚΔ 32 cm 
Παηδηθά παηρλίδηα απηνθίλεηα-ληαιίθεο-
θνξηεγά θιεηζηά. Παηδηθά παηρλίδηα 
απηνθίλεηα κεηαθνξηθά κέζα ζε λέα ζρέδηα, 
φκνξθα ρξψκαηα θαη πάλσ απ φια άξηζηεο 
πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Απηνθηλεηάθηα, ηξέλα, 
βάξθεο, ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα, κεηαθνξείο 
απηνθηλήησλ είλαη κεξηθά... απφ ηα παηρλίδηα 
πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηε ζεηξά. Οη ξφδεο 
δελ βγαίλνπλ κε ΣΊΠΟΣΑ θαη είλαη ηφζν 
ειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζπάλε!! Οη ιέμεηο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ αθξηβψο απηή ηε ζεηξά 
νρεκάησλ είλαη Μαιαθά, Απιά, Αζθαιή, 
Αζφξπβα ζην παηρλίδη θαη Αλζεθηηθά φζν 
θαλέλα άιιν. Αζθαιή γηα ηα παηδηά απφ ηελ 
ειηθία ηνπ 1 έηνπο, ρσξίο κηθξά θνκκάηηα θαη 
πιέλνληαη ζην πιπληήξην πηάησλ. Καηάιιεια 
ηφζν γηα εζσηεξηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο. Σν πςειήο πνηφηεηαο πιαζηηθφ 
θάλεη εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ηα παηρλίδηα. Οια 
ηα νρήκαηα έρνπλ καιαθά ειαζηηθά γηα λα 
κελ θάλνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζφξπβν θαη 
δεκηέο ζε δάπεδα θαη έπηπια. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 11 εθ. 

ηεκάρην 3 8,93 € 26,79 € 

196 
ΝΣΔΦΗ ΚΟΚΑΛΗΝΟ 15 ΔΚ  
Κνθάιηλν ληέθη δηακέηξνπ 15 εθαηνζηψλ κε 4 
δίιηεο. 

ηεκάρην 7 3,90 € 27,30 € 

197 
ΝΣΔΦΗ ΚΟΚΑΛΗΝΟ 21 ΔΚ  
Κνθάιηλν ληέθη δηακέηξνπ 21 εθαηνζηψλ κε 6 
δίιηεο. 

ηεκάρην 2 5,90 € 11,80 € 

198 
ΝΣΟΜΗΝΟ ΜΔ ΦΡΟΤΣΑ & ΛΑΥΑΝΗΚΑ 
Απνηειείηαη απφ 24 ηεκάρηα (12 θξνχηα θαη 
12 ιαραληθά). Γηαζηάζεηο: 4.0 x 8.0 x 1.0 cm 

ηεκάρην 1 22,25 € 22,25 € 

199 

ΝΣΤΔ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΚΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  
Πεξηιακβάλεη 2 εχθακπηα πνληηθάθηα θαη 8 
πιήξεο θνξεζηέο. Γηαζέηεη μχιηλν θνπηί 
απνζήθεπζεο. 

ηεκάρην 2 17,50 € 35,00 € 

200 

ΞΤΛΗΝΑ ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ  Ζ ΜΗΚΡΖ ΠΟΛΖ   
Σν ζεη απνηειείηαη απφ 41 μχιηλα 
πνιχρξσµα δηαθνζκεκέλα ηνπβιάθηα ζε 
δηάθνξα ζρήκαηα γηα πνηθηιία ζπλζέζεσλ. Ζ 
ζπζθεπαζία πεξηέρεη θαη μχιηλν ρξσκαηηζηφ 
απηνθηλεηάθη. 

ηεκάρην 2 25,98 € 51,96 € 
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201 

ΞΤΛΗΝΑ ΥΡΧΜΜΑΣΗΣΑ ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ   
Σν ζεη απνηειείηαη απφ 100 ειαθξηά μχιηλα 
ηνπβιάθηα, ζε 9 δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη 4 
έληνλα ρξψµαηα ζε ζπζθεπαζία θνπβά. 

ηεκάρην 2 33,17 € 66,34 € 

202 

ΞΤΛΗΝΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ LARGE 
Οηθνδνκηθφ πιηθφ απφ μχιηλν πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο ζε παζηέι 
απνρξψζεηο. ε δηάθνξα ρξψκαηα θαη 
ζρήκαηα. εη 50 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 32,50 € 32,50 € 

203 

ΞΤΛΗΝΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
Οηθνδνκηθφ πιηθφ απφ μχιηλν πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο ζε παζηέι 
απνρξψζεηο. ε δηάθνξα ρξψκαηα θαη 
ζρήκαηα. εη 75 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 14,90 € 14,90 € 

204 

ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΑΗΘΖΔΗ 
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Ξέξεηο 
πνηεο είλαη νη 5 αηζζήζεηο; ζθξεζε, γεχζε 
θαη αθή, φξαζε ή αθνή, δηάιεμε-βξεο ηα 
θαξηειάθηα ηνπο θαη ηνπνζέηεζέ ηα ζηε 
ζσζηή ζέζε. Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη, πνπ 
βνεζάεη ην παηδί λα αλαγλσξίδεη θαη λα 
νλνκάδεη ηηο αηζζήζεηο κέζα απν ηηο εηθφλεο, 
ελψ δηαζθεδάδεη. Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 
παηρληδηνχ: Δμαζθεί ηελ νπηηθή αληίιεςε, 
αλαπηχζζεη ηε θξηηηθή ζθέςε, εληζρχεη ηε 
παξαηεξεηηθφηεηα θαη δηεπξχλεη ην 
καζεζηαθφ πεδίν ηνπ παηδηνχ 

ηεκάρην 1 4,38 € 4,38 € 

205 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ INTELLIGENCE Δ 
ΠΑΗΥΝΗΓΟΚΟΤΣΟ 180 ηεκαρίσλ 
Γηαζέηεη κεγάια παξαιιειφγξακκα θνκκάηηα 
κε ξφδεο πνπ ην θαζέλα έρεη δηάζηαζε 
(7.3x18.9x4.5) εθ., κεγάια 
παξαιιειφγξακκα θνκκάηηα ζθέηα 
(3.8x15.3x3.1) εθ, κηθξά παξαιιειφγξακκα 
θνκκάηηα (3.8x7.6x3.1) εθ., κεγάια 
ηεηξάγσλα θνκκάηηα (7.6x7.6x3.1) εθ., κηθξά 
ηεηξάγσλα θνκκάηηα (3.8x3.8x3.1) εθ., 
θπιηλδξηθά θνκκάηηα (3.1x1.9) εθ. θαη 
ηνπβιάθηα- ραξαθηήξεο (3.8x3.5x1.6) εθ. 

ηεκάρην 2 24,66 € 49,32 € 

206 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ Q-BLOCKS 
Οηθνδνκηθφ πιηθφ απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο. ε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρήκαηα. 

ηεκάρην 1 249,00 € 249,00 € 

207 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΓΑ Οηθνδνκηθφ 
πιηθφ απνηεινχκελν απφ 30 κεγάια θαη 15 
κηθξά θνκκάηηα. Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπο 
επηηξέπεη ζηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ 
πνιχ εχθνια ακέηξεηεο θαηαζθεπέο. Απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. Γηαζηάζεηο : 
25,5Υ12,5Υ6 εθαηνζηά ηα κεγάια & 
12,5Υ12,5Υ6 εθαηνζηά ηα κηθξά. 

ηεκάρην 1 141,00 € 141,00 € 

208 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΕΧΑΚΗΑ                                                
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη θαηαζθεπψλ-
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Πξνζθέξεη ζηα παηδηά 
δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, αλαπηχζζνληαο 
παξάιιεια ηελ θαληαζία θαη ηελ ιεπηή 
θηλεηηθφηεηα. Οηθνδνκηθφ πιηθφ 89 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 3 15,73 € 47,19 € 
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209 

ΠΑΓΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ BOSCH 
Πάγθνο θαηαζθεπψλ απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Πεξηιακβάλνληαη φια ηα αμεζνπάξ. Όςνο: 
100 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 82,00 € 82,00 € 

210 

ΠΑΓΚΟ ΜΑΡΑΓΚΟΤ 54x40x80 cm 
Παηδηθφ παηρλίδη πάγθνο εξγαζίαο καξαγθνχ 
πνπ ζα πξνζθέξεη πνιιέο ψξεο 
δεκηνπξγηθνχ παηρληδηνχ ζηα λήπηα. Οη 
ζπξφκελεο πφξηεο παξέρνπλ άθζνλν ρψξν 
απνζήθεπζεο. Πεξηιακβάλεη 7 αμεζνπάξ θαη 
εξγαιεία ελψ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε 
λα πξνζθέξεη απφιπηε αζθάιεηα θαηά ηελ 
"εξγαζία" ζηνπο κηθξνχο ηερλίηεο. Βνιηθφ 
κέγεζνο γηα θάζε παηδηθφ δσκάηην ή play 
room. 

ηεκάρην 2 71,30 € 142,60 € 

211 

ΠΑΕΛ 20 ηεκαρίσλ 
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη πάδι κε 
ζέκαηα απφ θιαζηθά παξακχζηα. Γηαζέζηκν 
ζε ζρέδηα 4 αγαπεκέλσλ παξακπζηψλ: Ζ 
θνθθηλνζθνπθίηζα, ν Πηλφθην, ε ηαρηνπνχηα 
θαη ηα 3 Γνπξνπλάθηα 

ηεκάρην 9 4,38 € 39,42 € 

212 

ΠΑΕΛ 24 TEM MY FARM 
Πάδι 24 ηεκαρίσλ κε βάζε. Εσεξή 
εθηχπσζε. Γηαζηάζεηο: 30Υ22,5 εθαηνζηά. 
πζθεπαζία απφ ζθιεξφ ραξηφλη. 

ηεκάρην 3 4,90 € 14,70 € 

213 

ΠΑΕΛ 24 TEM MY OCEAN 
Πάδι 24 ηεκαρίσλ κε βάζε. Εσεξή 
εθηχπσζε. Γηαζηάζεηο: 30Υ22,5 εθαηνζηά. 
πζθεπαζία απφ ζθιεξφ ραξηφλη. 

ηεκάρην 2 4,90 € 9,80 € 

214 

ΠΑΕΛ 24 TEM MY PARK 
Πάδι 24 ηεκαρίσλ κε βάζε. Εσεξή 
εθηχπσζε. Γηαζηάζεηο: 30Υ22,5 εθαηνζηά. 
πζθεπαζία απφ ζθιεξφ ραξηφλη. 

ηεκάρην 1 4,90 € 4,90 € 

215 

ΠΑΕΛ 24 TEM MY SAFARI 
Πάδι 24 ηεκαρίσλ κε βάζε. Εσεξή 
εθηχπσζε. Γηαζηάζεηο: 30Υ22,5 εθαηνζηά. 
πζθεπαζία απφ ζθιεξφ ραξηφλη. 

ηεκάρην 3 4,90 € 14,70 € 

216 
ΠΑΕΛ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ 
Πάδι αγξφθηεκα 24 θνκκάηηα. Γηαζηάζεηο: 30 
x 20 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 5,50 € 5,50 € 

217 

ΠΑΕΛ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ ΣΟ ΣΡΔΝΟ                                               
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 8 
ηεκαρίσλ, δηαζηάζεσλ 37,50x16εθ. κε μχιηλε 
βάζε. Πνιχρξσκν, ειθπζηηθά ζρεδηαζκέλν, 
ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο πξψηεο 
ηνπο πξνζπάζεηεο ππνινγηζκνχ θαη 
εμνηθείσζεο κε ηα ζρήκαηα θαη ηελ 
γεσκεηξία. (37,5x1,6x16) εθ. 

ηεκάρην 1 15,16 € 15,16 € 

218 

ΠΑΕΛ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖΖ, ΚΑΜΠΗΑ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
10 ηεκαρίσλ, δηαζηάζεσλ 37,50x16εθ. κε 
μχιηλε βάζε. Πνιχρξσκν, ειθπζηηθά 
ζρεδηαζκέλν, ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα 
θάλνπλ ηηο πξψηεο ηνπο πξνζπάζεηεο 
ππνινγηζκνχ θαη εμνηθείσζεο κε ηελ 
αξηζκεηηθή θαη ηα λνχκεξα 1-10. 

ηεκάρην 2 15,16 € 30,32 € 
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219 

ΠΑΕΛ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ, ΣΟ ΣΡΔΝΟ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 8 
ηεκαρίσλ, δηαζηάζεσλ 37,50x16εθ. κε μχιηλε 
βάζε. Πνιχρξσκν, ειθπζηηθά ζρεδηαζκέλν, 
ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο πξψηεο 
ηνπο πξνζπάζεηεο ππνινγηζκνχ θαη 
εμνηθείσζεο κε ηα ζρήκαηα θαη ηελ 
γεσκεηξία. 

ηεκάρην 1 15,16 € 15,16 € 

220 
ΠΑΕΛ ΒΟΛΣΑ ΜΔ ΣΖ ΒΑΡΚΑ 
Εσεξή εθηχπσζε. Πεξηιακβάλεη 20 
θνκκάηηα. 

ηεκάρην 1 3,50 € 3,50 € 

221 

ΠΑΕΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ                                                   
Ο αγξφηεο κε ην ηξαθηέξ, ν κάγεηξαο κε ηελ 
θαηζαξφια... Παηρλίδη ζπλεηξκψλ, πνπ 
ελζαξξχλεη ην παηδί λα αλαγλσξίζεη 
αλζξψπνπο, κε δηαθνξεηηθέο αζρνιίεο θαη λα 
ηνπο ζπλδπάζεη κε ηα εξγαιεία ηνπο θαη ηα 
εμαξηήκαηά ηνπο. Ηδαληθφ γηα παηδηά 3 εηψλ 
θαη άλσ. 

ηεκάρην 1 4,40 € 4,40 € 

222 

ΠΑΕΛ ΕΧΑ ΣΖ ΦΑΡΜΑ ΔΣ                                  
Πάδι δψα ηεο θάξκαο εη 8 παδι, 
Γηαζηάζεηο: 30 x 22 εθαηνζηά ην θάζε έλα. 
Απφ 9 ηεκάρηα έσο 18 ηεκάρηα. 

ηεκάρην 1 21,90 € 21,90 € 

223 

ΠΑΕΛ ΕΧΑ ΦΑΡΜΑ (πεξηιακβάλεη 6 παδι) 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ην νπνίν 
κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο 6 δηαθνξεηηθά 
puzzles κε Εσάθηα Φάξκαο. Άινγν, αγειάδα, 
θνπλειάθη θ.α. Πνην δσάθη ζα θηηάμεηο ζε 
puzzle; Ζ ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη 
ζπλνιηθά 18 θνκκάηηα, κε ηα νπνία ην παηδί 
κπνξεί λα θηηάμεη 2 puzzles ησλ 2 
θνκκαηηψλ, 2 puzzles ησλ 3 θνκκαηηψλ θαη 2 
puzzles ησλ 4 θνκκαηηψλ. 

ηεκάρην 3 5,00 € 15,00 € 

224 

ΠΑΕΛ ΕΧΗΚΟ ΒΑΗΛΔΗΟ                                                     
Πεξηέρνληαη 9 πάδι ζπλνιηθά. 3 παδι (3σλ, 
4σλ θαη 6 ηεκαρίσλ) αλά ζέκα. Απεηθνλίδνπλ 
3 δηαθνξεηηθά ζέκαηα παξκέλα απφ ην 
θφζκν ησλ δψσλ (ηε θάξκα, ηνλ σθεαλφ θαη 
ηε δνχγθια) (21,5x15,5) εθ.  

ηεκάρην 1 15,82 € 15,82 € 

225 

ΠΑΕΛ ΚΗΒΧΣΟ ΝΧΔ 2 επηπέδσλ 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι 2 επηπέδσλ πεξηέρεη 10 κεγάια 
θνκκάηηα. Ξχιηλα πάδι, άξηζηεο πνηφηεηαο 
θαη πνιχ πξνζεγκέλεο θαηαζθεπήο. 
Ξερσξίδνπλ γηαηί νη παξαζηάζεηο ηνπο έρνπλ 
θαζαξά εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη 
εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο 
ειηθίαο, δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ζπδήηεζε 
πάλσ ζε πνιιά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο θαη βνεζνχλ ην λήπην λα 
θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηε ζσζηή 
ζπκπεξηθνξά ζε θαζεκία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο. Παδι γηα κία δσή κε εθηχπσζε 
κεηαμνηππίαο πνπ δελ μεζσξηάδεη, νχηε 
θαηαζηξέθεηαη. 

ηεκάρην 1 11,29 € 11,29 € 

226 
ΠΑΕΛ ΞΤΛΗΝΟ ΣΟ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 24 ηεκ 
Πάδι ην ιενθσξείν Γηαζηάζεηο: 40Υ28 
εθαηνζηά. 24 ηεκάρηα 

ηεκάρην 1 14,90 € 14,90 € 

227 
ΠΑΕΛ ΞΤΛΗΝΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 24 ηεκ 
Πάδι ην Νεπηαγσγείν. Γηαζηάζεηο: 40 x 28 
εθαηνζηά, 24 ηεκάρηα. 

ηεκάρην 1 27,50 € 27,50 € 
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228 

ΠΑΕΛ ΠΟΤ ΕΟΤΝΔ ΣΑ ΕΧΑ  
Πάδι Πνπ δνχλε ηα δψα; Ζ κέιηζζα ζηελ 
θπςέιε, ε πάπηα ζηε ιίκλε, ην άινγν ζην 
ζηάβιν... Παηρλίδη ζπλεηξκψλ, φπνπ ην παηδί 
ελψλεη ηηο θάξηεο θαη καζαίλεη πνπ δεη ην 
ςαξάθη, ε αγειαδίηζα, ην ζθπιάθη, ην 
πνπιάθη... Υξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή θαη 
ηελ αληίιεςή ηνπ.  

ηεκάρην 3 6,50 € 19,50 € 

229 
ΠΑΕΛ ΔΣ 6 (20ΣΔΜ) 
εη απφ 6 ηεηξάγσλα παδι κε 20 θνκκάηηα 
ην θάζε έλα. 

ηεκάρην 1 19,90 € 19,90 € 

230 
ΠΑΕΛ ΚΗΧΝ ΣΟΥΗΝΟ ΕΧΑΚΗΑ  
Πάδι ζθηψλ δσάθηα απφ ηζφρα. Γηαζηάζεηο: 
80 x 50 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 29,90 € 29,90 € 

231 

ΠΑΕΛ ΥΖΜΑΣΑ & ΥΡΧΜΑΣΑ 
Παηρλίδη ζπλεηξκψλ, πνπ βνεζάεη ην παηδί λα 
αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη ηα βαζηθά 
ρξψκαηα. Πεξηέρεη θάξηεο απφ ρνληξφ 
ραξηφλη ζε νβάι ζρήκα, κε απιέο 
δσεξφρξσκεο εηθφλεο. Σν παηδί ρξεζηκνπνηεί 
ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηελ αληίιεςε ηνπ 
ελψ ζπγρξφλσο δηαζθεδάδεη. 

ηεκάρην 1 4,40 € 4,40 € 

232 
ΠΑΕΛ ΣΑ ΕΧΑ ΣΟΤ ΠΟΛΟΤ 24 θνκ 
Πάδι ηα δψα ζηνπο πφινπο 24 θνκκάηηα. 
Γηαζηάζεηο: 30 x 20 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 5,50 € 5,50 € 

233 

ΠΑΕΛ ΣΗ ΣΡΧΝΔ ΣΑ ΕΧΑΚΗΑ 
Σν παηδί ελψλεη ηηο θάξηεο - δψα κε ηηο 
θάξηεο - ηξνθέο ηνπο. Καηαλνεί ηε 
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δψσλ θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπο ζην θαγεηφ. Ζιηθία 3+. 

ηεκάρην 3 4,40 € 13,20 € 

234 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΞΟΥΖ                                                  
Με απηφ ην παηδηθφ παηρλίδη θνπδίλα 
καγεηξηθήο ηα παηδηά ζα δηαζθεδάζνπλ 
δεκηνπξγηθά γηα πνιιέο ψξεο. Σν ζρήκα ηεο 
θαζηζηά ηδαληθφ ρψξν ηνπνζέηεζεο θάπνηα 
γσλία ηνπ δσκαηίνπ. Πεξηιακβάλεη θνχξλν, 
λεξνρχηε, ςπγείν, ςειφ ξάθη απνζήθεπζεο 
κε ιεπηνκέξεηεο, εκθάληζε γξαλίηε θαη πνιιά 
αμεζνπάξ. Γέρεηαη πξναηξεηηθά κπαηαξίεο 
ψζηε λα αθνχγνληαη νη ήρνη ησλ "ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ" πνπ δηαζέηεη! Γηαζηάζεηο: 
(74x36x98) εθ. 

ηεκάρην 2 87,00 € 174,00 € 

235 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ BAR ΚΟΚΚΗΝΖ                              
Παηδηθφ παηρλίδη ξφισλ-κίκεζεο , θνπδίλα 
καγεηξηθήο κε ζθακπφ θαη κπαξ.  
Πξνζθέξεη:  
- Γθξηι κε ειεθηξνληθνχο ήρνπο (Γέρεηαη 3x 
ΑΑ αιθαιηθέο κπαηαξίεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη) 
- Φνχξλν, θνπξλάθη κηθξνθπκάησλ θαη 
ςπγείν (φια κε αλνηγνθιεηψκελα πνξηάθηα) 
- Καθεηηέξα  
- Πίλαθα θηκσιίαο  
- θακπφ (48x48x28) εθ.  
- Γχν απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο  
- 36 αμεζνπάξ (Παηρλίδηα ηξφθηκα, 
θνπδηληθά...)  
Γηαζηάζεηο φηαλ ζηήλεηαη ζε επζεία 
(120x36x102) εθ.  
Γηαζηάζεηο φηαλ ζηήλεηαη ζε ζρήκα "L" 
(97x66x102) εθ. 

ηεκάρην 1 181,15 € 181,15 € 
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236 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΣΡΟΛΔΨ 
ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ 
Παηδηθφ παηρλίδη ξφισλ-κίκεζεο , θνπδίλα 
καγεηξηθήο κε ηξφιετ ζεξβηξίζκαηνο - 
ςεζίκαηνο. Οη κηθξνί Chef ζα ελζνπζηαζηνχλ 
ηφζν πνιχ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο 
πξνζθέξεη απηή ε παηδηθή θνπδίλα 
καγεηξηθήο κε ηξφιετ πνπ δελ ζα μέξνπλ απφ 
πνχ λα πξσηναξρίζνπλ. Γηαζέηεη: Σξφιετ 
ςεζίκαηνο-ζεξβηξίζκαηνο πνπ απνζπάηαη 
απφ ην θνξκφ θαη παίδεηαη μερσξηζηά. Σν 
ηξφιετ δηαζέηεη ρψξνπο απνζήθεπζεο, γθξίι 
θαζψο επίζεο θαη ρψξν πξνεηνηκαζίαο ησλ 
πιηθψλ- Φνχξλν, θνπξλάθη κηθξνθπκάησλ θαη 
ςπγείν κε πφξηεο 
πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ζαλ πξαγκαηηθέο 
- Νεξνρχηε κε βξχζε θαη ηειέθσλν κε βάζε- 
Πηάην θαη ηξφθηκα γηα θαηνηθίδηα- Πνιινχο 
επηπιένλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο- Σν 
ςπγείν δηαζέηεη ςχθηε λεξνχ- Βγάδεη 
ειεθηξνληθνχο ήρνπο καγεηξηθήο (Υξεηάδεηαη 
2 AA αιθαιηθέο κπαηαξίεο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη)- 30+ αμεζνπάξ (θνπδηληθά, 
ηξφθηκα θ.ά.)  
Γηαζηάζεηο ηεο θνπδίλαο κε ην ηξφιετ: 
(145x41x111) εθ.  
Γηαζηάζεηο ηεο θνπδίλαο ρσξίο ην ηξφιεη: : 
(100x41x111) εθ. Γηαζηάζεηο ηνπ ηξφιετ 
(59x41x50) εθ.Όςνο έδαθνο - πάγθνπ: (56) 
εθ.  

ηεκάρην 1 227,33 € 227,33 € 

237 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ "ΚΟΤΣΟ" ΑΠΟ ΔΛΑΣΗΚΔ 
ΠΛΑΚΔ "EVA" 
Κιαζζηθφ παηρλίδη ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο κε 
αξηζκνχο. Σν ζεη απνηειείηαη απφ 10 πιάθεο 
απφ πιαζηηθφ πιηθφ EVA δηαζηάζεσλ 
32ρ32cm ε θαζεκία θαη 4 pucs. Παίδεηαη ζε 
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ρψξν.                            
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 200x60x1 εθ. 

ηεκάρην 1 16,43 € 16,43 € 

238 
ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔ ΓΡΑΝΑΕΗΑ 
Παηρλίδη κε γξαλάδηα. Γηαζηάζεηο 20,5 x 20,5 
εθαηνζηά 

ηεκάρην 2 7,90 € 15,80 € 

239 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΝΔΡΟΤ "ΠΔΗΡΑΣΗΚΟ ΚΑΡΑΒΗ" 
Σν πεηξαηηθφ θαξάβη λεξνχ ζα απαζρνιήζεη 
δηαζθεδάδνληαο πνιιέο ψξεο ηα κηθξά 
παηδηά! Θα μεηξειαζνχλ απφ ηελ φςε ηνπ θαη 
ζα ελζνπζηαζηνχλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ηνπο πξνζθέξεη!! Πεξηιακβάλεη έλα 
ζπκπαζεηηθφ θαξραξία, έλα θηιηθφ πεηξαηή, 
άγθπξα πνπ αλεβνθαηεβαίλεη κε κεραληζκφ, 
θνπβαδάθηα, ζηξαγγηζηήξηα θαη πχξγν 
παξαηήξεζεο! 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 102x71x98 εθ. 

ηεκάρην 1 84,15 € 84,15 € 

240 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΝΔΡΟΤ FISHIN N PLAY 
Πξσηφηππν παηρλίδη λεξνχ ςαξέκαηνο απφ 
ηε Little Tikes. Οη κηθξνί ςαξάδεο ζα 
ελζνπζηαζηνχλ λα ςαξεχνπλ ζαιαζζηλά, 
κφλνη ηνπο, ζηε απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπο! 
Γηαζέηεη 10 αμεζνπάξ γηα πεξηζζφηεξε 
δηαζθέδαζε 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 80x74x74 εθ. 
δηαζθέδαζε.    

ηεκάρην 1 56,97 € 56,97 € 
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241 

ΠΑΗΥΝΗΓΟΘΖΚΖ  κε 8 κεζαία θνπηηά   
Ο ζθειεηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ  
ζπλζεηηθφ μχιν M.D.F. 17 ρηι. κε επέλδπζε 
νμηάο, ινπζηξαξηζκέλνο ζην θπζηθφ ρξψκα 
ηνπ μχινπ κε βεξλίθη λεξνχ, κε ηνμηθφ θαη 
θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Πάλσ ζηνλ 
ζθειεηφ ζα βηδψλνληαη εηδηθνί πιαζηηθνί 
νδεγνί πάλσ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη 
αθξηβψο 8 κεζαία θνπηηά δηαζηάζεσλ 
31Υ43Υ15 εθ. ην θάζε έλα. Σα θνπηηά είλαη 
βαξέσο ηχπνπ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ζηνηβάδνληαη φηαλ είλαη εθηφο παηρληδνζήθεο. 
Σα θνπηηά ζα έρνπλ ηα ηέζζεξα βαζηθά 
ρξψκαηα: πξάζηλα, θφθθηλα, θίηξηλα, κπιε 
θαη ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε 
παηρληδηψλ ή άιινπ πιηθνχ. Σα 8 θνπηηά ζα 
πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιε ηελ έθηαζε ηνπ 
επίπινπ θαη λα κελ αθήλνπλ πνπζελά θελφ. 
Σν πηζηλφ (πιάηε) ηνπ επίπινπ ζα εθαξκφδεη 
ζπξηαξσηά ζηα δχν πιατλά ηνπ. Σν έπηπιν 
θέξεη 4 εληζρπκέλεο ξφδεο κε θξέλν γηα ηελ 
εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπ ζην ρψξν πνπ 
ρξεηάδεηαη. ια ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα 
θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά.  
Γηαζηάζεηο: 70Υ47Υ77 εθ. χςνο. 

ηεκάρην 1 302,00 € 302,00 € 

242 

ΠΑΗΥΝΗΓΟΘΖΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔ 3 ΚΟΤΣΗΑ 
Σξνρήιαηε παηρληδνζήθε. Πιαζηηθφο 
ζθειεηφο.  3 θνπηηά απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο πνιχ αλζεθηηθφ. 
Γηαζέζηκα ρξψκαηα ζπξηαξηψλ δηάθαλα, 
θφθθηλα, θίηξηλα, κπιε, πξάζηλα. Γηαζηάζεηο: 
35Υ43Υ62 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 79,50 € 79,50 € 

243 

ΠΑΗΥΝΗΓΟΚΟΤΣΟ ΜΔ 10 ΟΥΖΜΑΣΑ  
Παηρληδφθνπην κε 10 νρήκαηα 12 εθαηνζηψλ. 
Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη αληνρήο! Μηθξά νρήκαηα κε κε 
απνζπψκελεο ξφδεο. 

ηεκάρην 1 34,90 € 34,90 € 

244 

ΠΑΗΥΝΗΓΟΠΑΕΛ ΜΑΓΗΚΟ ΚΟΜΟ   
Παηρληδνπαδι, Μαγηθφο θφζκνο. εη 72 
ηεκαρίσλ. Μπνξεί λα θηηαρηεί κε πνιινχο 
ηξφπνπο. 

ηεκάρην 1 6,90 € 6,90 € 

245 

ΠΑΝΟ 4 ΔΠΟΥΔ   
Σζφρηλν παλφ ηέζζεξηο επνρέο. ια ηα 
ζηνηρεία κεηαθηλνχληαη θαη ζηεξίδνληαη κε 
ρξαηο. Γηαζηάζεηο:50Υ70 εθ. 

ηεκάρην 1 34,00 € 34,00 € 

246 

ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 
εη απφ 12 πιαζηηθά παηδηθά δσάθηα κε 
κνξθέο πεηαινχδσλ. Καηαζθεπαζκέλα απφ 
άξηζηεο πνηφηεηαο καιαθφ πιαζηηθφ πνπ δελ 
θφβεηαη κε ην δάγθσκα, δηαζέηνπλ 
ιεπηνκέξεηεο ζε κίκεζε 

ηεκάρην 1 13,75 € 13,75 € 

247 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΜΟΤΗΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 92x60 cm 
Πξφθεηηαη γηα μχιηλν πίλαθα αλάξηεζεο 
κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ηδαληθφο γηα ηνλ 
εμνπιηζκφ ηεο κνπζηθήο γσληάο ηνπ 
λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 92x2x60 εθ. 

ηεκάρην 1 25,79 € 25,79 € 

248 
ΠΗΝΑΚΑ ΜΔ ΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ   
Πίλαθαο κε καγλεηηθά ζρήκαηα. 
Πεξηιακβάλεη βαιηηζάθη γηα εχθνιε κεηαθνξά 

ηεκάρην 1 9,60 € 9,60 € 
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249 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ  
Σν πιαίζην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν 
θνπξληζηήο νμηάο, ινπζηξαξηζκέλν ζην 
θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε βεξλίθη κε ηνμηθφ 
θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο πίλαθαο 
είλαη απφ δηάηξεην πιηθφ πάλσ ζην νπνίν 
θξεκηνχληαη κε εηδηθά κεηαιιηθά γαληδάθηα ηα 
κνπζηθά φξγαλα. Γηαζηάζεηο: 80Υ60 εθ.  

ηεκάρην 1 128,00 € 128,00 € 

250 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΧΗΝΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ  
Ξχιηλνο πίλαθαο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο ζηα 
ειιεληθά. Αλαγξάθνληαη εκεξνκελία, επνρέο, 
κήλεο, θαηξηθά θαηλφκελα κε πξνζαξκνγή ζε 
απηά. Γηαζηάζεηο: 70Υ60cm ην θάζε έλα. 

ηεκάρην 1 139,00 € 139,00 € 

251 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΔΠΟΥΔ  
Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο κε ζέκα νη επνρέο ηνπ 
ρξφλνπ απφ μχιηλν πιηθφ. Γηαζηάζεηο: 
24,5Υ24,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 7,90 € 15,80 € 

252 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΕΧΑΚΗΑ  
Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο κε ζέκα δσάθηα απφ 
μχιηλν πιηθφ. Γηαζηάζεηο: 24,5Υ24,5 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,90 € 7,90 € 

253 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΗΣΗ  
Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο κε ζέκα ηα αληηθείκελα 
ζην ζπίηη απφ μχιηλν πιηθφ. Γηαζηάζεηο: 
24,5Υ24,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,90 € 7,90 € 

254 
ΠΛΑΚΔ CLIPO  
4 πιάθεο ζε δηάθνξα ρξψκαηα. Γηαζηάζεηο: 
20 x 15,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 17,50 € 35,00 € 

255 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ  
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθφ μχιν 
M.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλα 
ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε νξηζκέλα 
ζηνηρεία ρξσκαηηζηά. ηα πνξηάθηα ηνπ 
πιπληεξίνπ έρεη ηνπνζεηεζεί plexi glass 
εζσηεξηθά γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα. ια 
ηνπ ηα άθξα είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη 
αθίλδπλα γηα ηα λήπηα. Σα ρξψκαηα θαη ηα 
βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, 
κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
Γηαζηάζεηο: 42Υ36Υ56 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 145,00 € 290,00 € 

256 

ΠΟΗΚΗΛΗΑ 12 ΘΑΛΑΗΝΧΝ Δ ΦΤΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 
Ρεαιηζηηθφ θαη ζε θπζηθφ κέγεζνο παηδηθφ 
παηρλίδη κε καγεηξηθήο πιαζηηθά ςάξηα θαη 
ζαιαζζηλά. Σν ζεη πεξηιακβάλεη 12 ηεκάρηα. 
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο: κήθνο γιψζζαο 27 
εθ., δηάκεηξνο φζηξαθσλ 6 εθ. Γηαζηάζεηο 
(ΜxΠxΤ): 30x5x13 εθ. 

ηεκάρην 1 12,14 € 12,14 € 

257 

ΠΟΗΚΗΛΗΑ 12 ΦΡΟΤΣΧΝ Δ ΦΤΗΚΟ 
ΜΔΓΔΘΟ 
Ρεαιηζηηθφ θαη ζε θπζηθφ κέγεζνο παηδηθφ 
παηρλίδη καγεηξηθήο κε πιαζηηθά θξνχηα. Σν 
ζεη πεξηιακβάλεη 12 θξνχηα. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 20x10x26 εθ. 

ηεκάρην 1 13,18 € 13,18 € 

258 
ΠΟΛΤΦΖΝΧΜΑΣΑ Ο ΚΟΜΟ ΜΟΤ 
Πνιπζθελψκαηα Ο θφζκνο κνπ. Γηαζηάζεηο: 
27,5 x 27,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 9,90 € 9,90 € 
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259 

ΠΟΣΑΜΑΚΗΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ  
Σν ζεη απνηειείηαη απφ 7 ηεκάρηα (6+1). 
Ακέηξεηνη ζπλδπαζκνί κνλνπαηηψλ. ε 6 
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Γηαζηάζεηο: 
35,5Υ11,5Υ4,5 εθαηνζηά ην θάζε έλα. 

ηεκάρην 1 54,50 € 54,50 € 

260 
ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΑ ΕΧΑ 22 ηεκάρηα 
22 πιαζηηθά δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζε πιαζηηθφ βάδν 3,2  

ηεκάρην 1 9,00 € 9,00 € 

261 

ΠΡΧΗΝΟ Δ ΓΗΚΟ, εη 10 ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ παηρλίδη θνπδηληθά ζεη 10 ηεκαρίσλ, 
φκνξθα θαη γεξά θηηαγκέλα απφ καιαθφ 
αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ζπάλε θαη ζε 
πνιχ φκνξθα δσεξά ρξψκαηα. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλα ζεη γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 
λεπηαγσγεία. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 27,5x14,5x7 εθ. 

ηεκάρην 5 6,49 € 32,45 € 

262 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΒΔΒΔ ΡΗΓΔ ΠΟΤΑ 
Καηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Πεξηιακβάλεη 11 θνκκάηηα ζε δηαθνξεηηθά 
ρξψκαηα θαη ζρέδηα.  
Γηαζηάζεηο: 14 x 14 x 73 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 11,90 € 11,90 € 

263 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΚΟΤΒΑΓΑΚΗ STACK & ROLL  
Καηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Πεξηιακβάλεη 10 θχβνπο θαη έλα ζθπξί, 
θαζψο θαη 2 κπαιάθηα. Γηαζέηεη θνπβαδάθη 
απνζήθεπζεο. Όςνο: 79,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 3 14,70 € 44,10 € 

264 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΡΟΓΓΤΛΖ 
Καηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Απνηειείηαη απφ 9 ηεκάρηα ζε δηάθνξα 
ρξψκαηα θαη ζρέδηα. Όςνο: 50 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 6,50 € 13,00 € 

265 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΖ ΜΔ ΦΖΝΧΜΑΣΑ 
Καηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Απνηειείηαη απφ 10 ηεηξάγσλν ζε δηάθνξα 
ρξψκαηα. Γηαζέηεη ζθελψκαηα πνπ 
ηνπνζεηνχληαη ζηα ηεηξάγσλα. Όςνο: 72 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 14,40 € 14,40 € 

266 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΖ 
Καηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 
Απνηειείηαη απφ 9 ηεκάρηα ζε δηάθνξα 
ρξψκαηα. Όςνο: 52 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 4,70 € 4,70 € 

267 

ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ  
Πνηα ηξφθηκα πξέπεη λα ηξψκε ζπρλά θαη 
πνηα πεξηζηαζηαθά; Με ηε βνήζεηα ηνπ 
δαξηνχ ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα 
κε ηα ηξφθηκα. Πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα, 54 
θσηνγξαθίεο ηξνθίκσλ, έλα δάξη, αθίζα γηα 
λα ρξσκαηίζεηε θαη αθίζα ηεο ππξακίδαο 
ησλ ηξνθίκσλ. Γηαζηάζεηο πίλαθα: 66Υ45cm. 
Γηαηίζεηαη ζε πιαζηηθφ βαιηηζάθη. 

ηεκάρην 1 28,50 € 28,50 € 

268 

ΠΤΡΓΑΚΗ ΗΟΡΡΟΠΗΑ TOBBLES 
Καηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ 
πιηθφ αξίζηεο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. ε 
δσεξά θαη έληνλα ρξψκαηα. Πεξηιακβάλεη 6 
θνκκάηηα. Όςνο: 30 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 34,90 € 34,90 € 

269 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ ηεκάρην 3 26,50 € 79,50 € 
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270 

ΡΑΒΓΟΗ ΑΘΛΖΖ 40 cm 4 ρξψκαηα 
Ράβδνη άζιεζεο, δηαζέζηκνη ζε 4 ρξψκαηα 
πνπ ζπλδπάδνληαη κε θψλνπο άζιεζεο 
ζηήξημεο, επίπεδα ζηεθάληα άζιεζεο θαη 
ηνχβια ζηήξημεο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 2,5x70 εθ 

ηεκάρην 4 1,34 € 5,36 € 

271 

ΡΑΒΓΟΗ ΑΘΛΖΖ 70 cm 4 ρξψκαηα 
Ράβδνη άζιεζεο, δηαζέζηκνη ζε 4 ρξψκαηα 
πνπ ζπλδπάδνληαη κε θψλνπο άζιεζεο 
ζηήξημεο, επίπεδα ζηεθάληα άζιεζεο θαη 
ηνχβια ζηήξημεο. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 
2,5x70 εθ. 

ηεκάρην 7 2,58 € 18,06 € 

272 

ΡΑΒΓΟ 100 εθ  
Απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Γηαζέζηκν ζε 4 ρξψκαηα. Μήθνο: 100cm 

ηεκάρην 2 3,10 € 6,20 € 

273 

ΡΑΦΗΔΡΑ  
Ραθηέξα παηρληδηψλ απφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο. Πεξηιακβάλεη 12 ιεθαλάθηα. 

ηεκάρην 1 81,00 € 81,00 € 

274 

ΡΑΦΗΔΡΑ ΥΑΡΣΟΝΗΧΝ ΚΤΛΗΟΜΔΝΖ 
Καηαζθεπαζκέλε απφ  ζπλζεηηθφ μχιν 
M.D.F. κε επέλδπζε νμηάο, ινπζηξαξηζκέλε 
ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ κε νξηζκέλα 
ζηνηρεία ρξσκαηηζηά. Απνηειείηαη απφ επηά 
ξάθηα γηα ηελ απνζήθεπζε ραξηνληψλ απφ ηα 
νπνία ηα 6 είλαη αλνηγφκελα θαη ζην 
κπξνζηηλφ ηνπο κέξνο θέξνπλ ιαβή θάζεηε 
ζην ξάθη κε κήθνο 40 εθ. πεξίπνπ ε νπνία 
είλαη βακκέλε ζε δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα 
θάζε ξάθη. Δπηπιένλ ηα ελ ιφγσ επηά ξάθηα 
θαζψο επίζεο θαη ηα πιατλά ηνπ επίπινπ θαη 
ην θαπάθη δελ είλαη ίζηα αιιά είλαη θπκαηηζηά 
θνκκέλα. Σν έπηπιν θέξεη 4 εληζρπκέλεο 
ξφδεο (νη δχν κε θξέλν) γηα ηελ εχθνιε 
κεηαθίλεζή ηνπ ζην ρψξν πνπ ρξεηάδεηαη. 
ια ηα άθξα ηνπ είλαη ζηξνγγπιεκέλα θαη 
αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. Σα ρξψκαηα θαη ηα 
βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη λεξνχ, 
κε ηνμηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
Γηαζηάζεηο: 78Υ60Υ87 εθ. χςνο. 

ηεκάρην 1 347,00 € 347,00 € 

275 

ΔΡΒΗΣΗΟ ΓΔΗΠΝΟΤ 22 ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ παηρλίδη θνπδηληθά ζεη 21 ηεκαρίσλ, 
φκνξθα θαη γεξά θηηαγκέλα απφ καιαθφ 
αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ζπάλε θαη ζε 
πνιχ φκνξθα δσεξά ρξψκαηα. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλα ζεη γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 
λεπηαγσγεία. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 18,5x16x13 εθ. 

ηεκάρην 3 9,06 € 27,18 € 

276 

ΔΡΒΗΣΗΟ ΓΔΗΠΝΟΤ ΚΑΗ ΚΑΦΔ 42 
ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ παηρλίδη θνπδηληθά ζεη 42 ηεκαρίσλ, 
φκνξθα θαη γεξά, θηηαγκέλα απφ καιαθφ 
αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ζπάλε θαη ζε 
πνιχ φκνξθα δσεξά ρξψκαηα. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλα ζεη γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 
λεπηαγσγεία. 

ηεκάρην 1 17,73 € 17,73 € 
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277 

ΔΡΒΗΣΗΟ ΚΑΦΔ 17 ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ παηρλίδη θνπδηληθά ζεη 17 ηεκαρίσλ, 
φκνξθα θαη γεξά, θηηαγκέλα απφ καιαθφ 
αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ζπάλε θαη ζε 
πνιχ φκνξθα δσεξά ρξψκαηα. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλα ζεη γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 
λεπηαγσγεία. 

ηεκάρην 3 8,27 € 24,81 € 

278 

ΔΡΒΗΣΗΟ ΠΡΧΗΝΟΤ & ΓΔΗΠΝΟΤ 72 
ηεκαρίσλ 
Παηδηθφ παηρλίδη θνπδηληθά ζεη 72 ηεκαρίσλ, 
φκνξθα θαη γεξά, θηηαγκέλα απφ καιαθφ 
αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ ζπάλε θαη ζε 
πνιχ φκνξθα δσεξά ρξψκαηα. Δηδηθά 
ζρεδηαζκέλα ζεη γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 
λεπηαγσγεία. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 38x24x10 εθ. 

ηεκάρην 3 34,20 € 102,60 € 

279 
ΔΣ 2 ΚΟΤΓΟΤΝΑΚΗΑ 
εη απφ 2 θνπδνπλάθηα δεξκάηηλα κε ιαβή. 
Κάζε ηεκάρην πεξηιακβάλεη 5 θνπδνπλάθηα. 

ηεκάρην 2 7,90 € 15,80 € 

280 

ΔΣ 2 ΚΟΤΚΛΔ ΑΦΡΗΚΑΝΟΗ 
εη δχν θνχθιεο αθξηθαλνί (αγφξη θαη 
θνξίηζη), κε καιιηά, απφ καιαθφ πιαζηηθφ 
πιηθφ, κε πθή δέξκαηνο θαη επράξηζην 
άξσκα. Σα κέιε θαη ην θεθάιη ηνπο θηλνχληαη 
ρσξίο λα βγαίλνπλ. Όςνο: 42 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 36,50 € 36,50 € 

281 

ΔΣ 2 ΚΟΤΚΛΔ ΔΤΡΧΠΑΗΟΗ 
εη 2 θνχθιεο επξσπαίνη απφ καιαθφ 
πιαζηηθφ πιηθφ κε πθή δέξκαηνο θαη 
επράξηζην άξσκα. Σα κέιε θαη ην θεθάιη 
ηνπο θηλνχληαη ρσξίο λα βγαίλνπλ. Όςνο: 41 
εθαηνζηά. εη θνξίηζη - αγφξη. 

ηεκάρην 2 25,50 € 51,00 € 

282 

ΔΣ 8 ΗΥΝΖ ΥΔΡΗΟΤ & 12 ΠΟΓΗΟΤ 
Σν ζεη πεξηιακβάλεη 8 ίρλε ρεξηψλ θαη 12 
πνδηψλ ζε θπζηθφ κέγεζνο, απφ άξηζηεο 
πνηφηεηαο 
εχθακπην πιαζηηθφ πνπ δελ θζείξεηαη. 
Καηάιιεια γηα δηαδξνκέο, βήκαηα θαη άιιεο 
αζθήζεηο ςπρνθηλεηηθήο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 17x25 εθ. 

ηεκάρην 1 12,80 € 12,80 € 

283 

ΔΣ 8 ΠΑΕΛ ΟΛΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ ΚΑΗΡΟΤ  
Πάδι ηα είδε ηνπ θαηξνχ. Απφ μχιηλν πιηθφ. 
Αλαπαξηζηά φια ηα είδε ηνπ θαηξνχ. 
Απνηεινχληαη απφ 9 έσο 18 ηεκάρηα. εη 8 
πάδι. Γηαζηάζεηο: 20Υ15cm (ην θάζε έλα). 

ηεκάρην 1 23,90 € 23,90 € 

284 
ΔΣ ΑΝΘΡΧΠΑΚΗΑ  
εη αλζξσπάθηα Viking 10 θηγνχξεο δηάθνξα 
επαγγέικαηα ζε θνπβαδάθη. 

ηεκάρην 2 14,20 € 28,40 € 

285 ΔΣ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ηεκάρην 1 15,40 € 15,40 € 

286 

ΔΣ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΠΛΑΣΔΛΗΝΖ  
εη απφ 24 εξγαιεία πιαζηειίλεο απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη ρξψκαηα. 

ηεκάρην 1 38,00 € 38,00 € 

287 
ΔΣ ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ BRAUN ΜΔ ΗΗΧΣΗΚΖ  
εη απφ δηάθνξα είδε θνκκσηεξίνπ Braun. 
Πεξηιακβάλεη 10 αμεζνπάξ 

ηεκάρην 1 34,00 € 34,00 € 

288 

ΔΣ ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ Δ ΒΑΛΗΣΑΚΗ  
εη θνκκσηηθήο ζε βαιηηζάθη κε αμεζνπάξ. 
Απφ πιαζηηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. Πεξηιακβάλεη 10 
αμεζνπάξ 

ηεκάρην 8 18,50 € 148,00 € 
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289 

ΔΣ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΗΓΔΡΧΣΡΑ  
εη θνπδίλαο απφ πιαζηηθφ πιηθφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο θαη αληνρήο κε ζπξηάξηα θαη 
ζηδεξψζηξα. 

ηεκάρην 1 109,00 € 109,00 € 

290 
ΔΣ ΚΟΤΚΛΑ MACLAREN 
εη 4 ηεκαρίσλ απφ είδε κσξνχ MacLaren. 

ηεκάρην 1 69,00 € 69,00 € 

291 

ΔΣ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ 
(θελή, 1 Ηζηνξία, 5 Φηγνχξεο) 
Ξχιηλε θελή (κπεξληέο): (88x58) cm, κε 
βάζεηο ζηήξημεο. θεληθά: αξάη θαη Καιχβα 
5 θηγνχξεο κε μχιηλεο ρεηξνιαβέο 
πξνζαξηεκέλεο. (Καξαγθηφδεο, Μπάξκπα-
Γηψξγνο, Μνξθνληφο, Υαηδεαβάηεο θαη 
Κνιιεηήξη) Μία ηζηνξία κε δηαιφγνπο ηεο 
παξάζηαζεο. Απηνθφιιεηα γηα ζηνιηζκφ ηεο 
ζθελήο. 

ηεκάρην 1 32,36 € 32,36 € 

292 
ΔΣ ΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΟΤΦΟ ΜΑΓΔΗΡΑ  
εη πνδηά, γάληη θαη θαπέιν κάγεηξα. 3 εη 
ηεκάρηα. 

ηεκάρην 1 11,50 € 11,50 € 

293 ΔΣ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ηεκάρην 1 15,40 € 15,40 € 

294 

ΔΣ ΦΑΓΖΣΟΤ ΚΑΗ ΚΑΦΔ Δ ΓΗΚΟ 
εη θαγεηνχ & θαθέ ζε δίζθν 52 ηεκ. Απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. 

ηεκάρην 1 25,90 € 25,90 € 

295 

ΔΣ ΦΑΓΖΣΟΤ ΜΑΜΑ ΜΗΑ  
εη θαγεηνχ απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. εη 42 
ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 1 15,90 € 15,90 € 

296 
ΗΓΔΡΟ BRAUN 
ίδεξν Braun. Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 

ηεκάρην 1 9,90 € 9,90 € 

297 

ΗΓΔΡΧΣΡΑ LEIFHEIT 
ηδεξψζηξα Leifheit. Απφ πιαζηηθφ πιηθφ. 
Μήθνο: 73 εθαηνζηά θαη χςνο απφ 49 έσο 56 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 31,90 € 31,90 € 

298 

ΠΗΣΑΚΗ ΦΖΝΧΜΑΣΧΝ STICK & 
PLAYHOUSE 
Ξχιηλν ζπηηάθη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. Γηαζέηεη ζθελψκαηα 
ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη ρξψκαηα πνπ 
θνπκπψλνπλ ζην ζπίηη. 

ηεκάρην 1 21,40 € 21,40 € 

299 

ΣΔΦΑΝΗ ΥΟΤΛΑ ΥΟΤΠ κνλφρξσκν 67 cm 
ηξνγγπιφ ζηεθάλη ρνχια ρνχπ γηα αζθήζεηο 
ρνξνχ θαη γπκλαζηηθήο, απφ πνιχ αλζεθηηθφ 
πιαζηηθφ πιηθφ. Γηάκεηξνο 67 cm 

ηεκάρην 20 2,62 € 52,40 € 

300 

ΣΔΦΑΝΗΑ ΑΘΛΖΖ (Φ.50cm) 4 ρξψκαηα  
Δπίπεδα ζηεθάληα άζιεζεο, ειέγρνπ θαη 
ηζνξξνπίαο δηαζέζηκα ζε 4 ρξψκαηα πνπ 
ζπλδπάδνληαη κε θψλνπο άζιεζεο ζηήξημεο, 
ξάβδνπο άζιεζεο θαη ηνχβια ζηήξημεο. 

ηεκάρην 6 3,25 € 19,50 € 

301 

ΣΔΦΑΝΗΑ ΑΘΛΖΖ (Φ.65cm) 4 ρξψκαηα 
Δπίπεδα ζηεθάληα άζιεζεο, ειέγρνπ θαη 
ηζνξξνπίαο δηαζέζηκα ζε 4 ρξψκαηα πνπ 
ζπλδπάδνληαη κε θψλνπο άζιεζεο ζηήξημεο, 
ξάβδνπο άζιεζεο θαη ηνχβια ζηήξημεο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 50x2 εθ. 

ηεκάρην 6 4,39 € 26,34 € 
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302 

ΣΔΦΑΝΗΑ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ 60 ΔΚ. (ΔΣ 
4) 
Δχθακπηα ζηεθάληα ςπρνθηλεηηθήο, απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. εη 4 ζηεθαληψλ ζε 
δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Γηάκεηξνο: 60  

ηεκάρην 1 29,50 € 29,50 € 

303 

ΣΟΛΖ ΓΗΑΣΡΟΤ 
Τθαζκάηηλε ζηνιή γηαηξνχ κε ηππσκέλα 
πάλσ ζηε ζηνιή ηα εξγαιεία ηνπ. 42 εθ. 
θάξδνο θαη 56 εθ. χςνο. 

ηεκάρην 1 14,90 € 14,90 € 

304 
ΣΟΛΖ ΝΟΟΚΟΜΑ 
Τθαζκάηηλε παηδηθή ζηνιή λνζνθφκαο. 

ηεκάρην 1 8,90 € 8,90 € 

305 
ΣΡΧΜΑ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ & ΤΠΝΟΤ 
120ρ60ρ5 cm δεξκαηίλε 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 120x5x60 εθ. 

ηεκάρην 2 36,00 € 72,00 € 

306 

ΤΝΟΛΑ ΡΟΤΥΧΝ ΑΓΟΡΗΟΤ                                     
Παλέκνξθν θαη ξεαιηζηηθφ ζεη παηδηθψλ 
παηρληδψλ ξνχρα θνχθιαο κσξνχ (41) εθ. 
Πξαγκαηηθφ παηρλίδη ξφισλ πνπ είλαη έλαο 
πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
θαληαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
Σα κσξάθηα δελ πεξηιακβάλνληαη. 

ηεκάρην 1 26,71 € 26,71 € 

307 

ΦΖΝΟΣΟΤΒΛΑΚΗΑ POLY M 150 ηεκ 
θελνηνπβιάθηα Poly-M 150. Κάζεηα, 
νξηδφληηα θαη θπθιηθά ηνπβιάθηα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα θηηάμνπλ απίζαλεο 
ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο. Δχθνιν θαη 
ζηαζεξφ θνχκπσκα. Πεξηιακβάλνληαη 2 
ηξνρνί θαη 1 θηγνχξα. εη 150 ηεκαρίσλ. 

ηεκάρην 7 25,90 € 103,60 € 

308 
ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΑΓΑΠΖΜΔΝΑ ΕΧΑΚΗΑ  
Γηαζηάζεηο: 30 x 22,5 εθαηνζηά. Ξχιηλν 

ηεκάρην 1 4,90 € 4,90 € 

309 
ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΑΓΡΗΑ ΕΧΑ  
Γηαζηάζεηο: 30 x 22,5 εθαηνζηά. Ξχιηλν 

ηεκάρην 1 4,90 € 4,90 € 

310 
ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ  
Γηαζηάζεηο: 27,5 x 27,5 εθαηνζηά. Ξχιηλν 

ηεκάρην 1 9,90 € 9,90 € 

311 

ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΝΤΥΣΑ & 
ΜΔΡΑ 
θελψκαηα αλαθάιπςεο, Νχρηα & κέξα, 
Γηαζηάζεηο: 30 x 21 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,90 € 7,90 € 

312 

ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΣΑ ΕΧΑ ΜΔ 
ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΣΟΤ 
θελψκαηα απφ μχιηλν πιηθφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Πεξηιακβάλεη 
θηγνχξεο απφ δψα κε ηα κηθξά ηνπο. 

ηεκάρην 1 7,90 € 7,90 € 

313 

ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΘΑΛΑΗΟ ΚΟΜΟ  
Ξχιηλα ζθελψκαηα κε ζέκα ηνλ ζαιάζζην 
θφζκν. Απνηειείηαη απφ 8 ηεκάρηα κε δσεξά 
ρξψκαηα θαη μχιηλεο ιαβέο. Γηαζηάζεηο: 30 x 
21 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,10 € 7,10 € 

314 

ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΜΔ ΛΑΒΖ ΥΖΜΑΣΑ 
θελψκαηα κε ιαβέο απφ μχιηλν πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Με 
κνξθέο δηαθφξσλ. Γηαζηάζεηο: 30 x 21 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 4,90 € 4,90 € 
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315 

ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 
θελψκαηα κε ιαβέο απφ μχιηλν πιηθφ 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. Με 
κνξθέο δηαθφξσλ νρεκάησλ. Γηαζηάζεηο: 30 
x 21 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 7,10 € 7,10 € 

316 

ΦΖΝΧΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ  
Ξχιηλα ζθελψκαηα κε ζέκα ηελ 
ππξνζβεζηηθή. Απνηειείηαη απφ 8 ηεκάρηα κε 
μχιηλε ιαβή.  Γηαζηάζεηο: 30Υ21 εθ. 

ηεκάρην 1 7,10 € 7,10 € 

317 

ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΜΖΥΑΝΖ 
Σακεηαθή κεραλή κε ζπξηάξη γηα κεηξεηά. 
Απφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απεξηφξηζηεο αληνρήο. 

ηεκάρην 1 19,90 € 19,90 € 

318 

ΣΑΜΠΟΤΡΗΝΟ ΜΔ ΜΠΑΓΚΔΣΑ (ΓΔΡΜΑ) 21 
εθ 
Σακπνπξίλν θνθθάιηλν κε δεξκάηηλε 
κεκβξάλε θαη κπαγθέηα δηακέηξνπ 21 εθ. 

ηεκάρην 5 11,90 € 59,50 € 

319 

ΣΑΜΠΟΤΡΗΝΟ ΜΔΜΒΡΑΝΖ - ΝΣΔΦΗ 20 
cm 
Παηδηθά κνπζηθά φξγαλα - Σακπνπξίλν 
κεκβξάλεο θαη ληέθη 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 20 εθ. 

ηεκάρην 3 6,57 € 19,71 € 

320 

ΣΔΔΡΗ ΔΠΟΥΔ 4 παδι 30ρ20 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Πεξηέρεη 4 μχιηλα πάδι κε 30 κεγάια 
θνκκάηηα ην θαζέλα. Σα παηδηά 
ζπκπιεξψλνληαο ηα παδι γλσξίδνπλ κία 
ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα θάζε επνρήο. 

ηεκάρην 2 26,27 € 52,54 € 

321 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ ΣΟΤΒΛΑ ΣΖΡΗΞΖ ζε 4 
ρξψκαηα 15x15x10 cm 
Σνχβια ζηήξημεο δηαζέζηκα ζε 4 ρξψκαηα, 
ζπλδπάδνληαη κε επίπεδα ζηεθάληα άζιεζεο, 
ξάβδνπο άζιεζεο θαη θψλνπο άζιεζεο 
ζηήξημεο. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 15x10x15 εθ. 

ηεκάρην 6 5,94 € 35,64 € 

322 

ΣΟΤΒΛΑ ΣΖΡΗΞΖ ζε 4 ρξψκαηα 
36x15x10 cm 
Σνχβια ζηήξημεο δηαζέζηκα ζε 4 ρξψκαηα, 
ζπλδπάδνληαη κε επίπεδα ζηεθάληα άζιεζεο, 
ξάβδνπο άζιεζεο θαη θψλνπο άζιεζεο 
ζηήξημεο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 36x10x15 εθ. 

ηεκάρην 6 9,55 € 57,30 € 

323 

ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ HELLO KITTY UNICO PLUS 
Κιαζηθφ ηνπβιάθη ηχπνπ Lego ζε παζηέι 
θνξηηζίζηηθεο απνρξψζεηο Hello Kitty. 73 
ηεκάρηα ζε ζπζθεπαζία πιαζηηθνχ θνπηηνχ. 

ηεκάρην 4 15,90 € 63,60 € 

324 

ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ UNICO PLUS 250 ηεκ 
Κιαζηθά ηνπβιάθηα ηχπνπ lego ζε 5 ζρήκαηα 
. πζθεπαζία 250 ηεκαρίσλ ζε πιαζηηθφ 
παηρληδφθνπην. 

ηεκάρην 2 38,00 € 76,00 € 

325 

ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΔΛΑΦΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΗΣΑ 
Διαθξηά θαη αθίλδπλα ρξσκαηηζηά 
ηνπβιάθηα. εη 40 ηεκαρίσλ. Πάρνο: 4 
εθαηνζηά. ε ζπζθεπαζία ζαθνχιαο. 

ηεκάρην 2 16,90 € 33,80 € 

326 

ΣΟΤΒΛΑΚΗΑ ΞΤΛΗΝΑ ΚΑΣΡΟΠΟΛΗΣΔΗΑ 
Σνπβιάθηα θαζηξνπνιηηεία απφ καζίθ μχιν 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο. εη 150 
ηεκαρίσλ ζε ζπζθεπαζία μχιηλνπ θνπηηνχ. 

ηεκάρην 2 25,90 € 51,80 € 
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327 

ΣΟΤΝΔΛ SUPER CROSS 
Πηπζζφκελν ηνχλει δχν δηαδξνκψλ 
(ζηαπξσηά). Απφ λατιφπαλν. Υξψκα: 
Πξάζηλν, Κφθθηλν, Μπιε θαη Μσβ. 
Απνζεθεχεηαη εχθνια ζηνλ ζάθν ηνπ. 
Γηαζηάζεηο: 225Υ225 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 88,00 € 88,00 € 

328 

ΣΟΤΡΜΠΗΝΗΑ CLASSIC   
Σν θιαζζηθφ ζεη ηνπξµπίληα είλαη θαηάιιειν 
γηα ειεχζεξν παηρλίδη θαηαζθεπψλ. 
Απνηειείηαη απφ 254 νµνηφµνξθα 
πνιχρξσµα θνµµάηηα θαη µπνξεί λα 
ζπµπιεξψζεη φια ηα αληίζηνηρα ζεη 
απμάλνληαο ηηο ψξεο δεµηνπξγηθνχ 
παηρληδηνχ. 

ηεκάρην 1 74,28 € 74,28 € 

329 

ΣΟΤΡΜΠΗΝΗΑ SUPERBABY                                           
εη ηνπξµπίληα θαηάιιειν γηα ηηο µηθξέο 
ειηθίεο. Απνηειείηαη απφ 114 θνµµάηηα 
θαηαζθεπψλ, 2 απηνθίλεηα, 2 θηγνχξεο - 
αλζξσπάθηα θαη πνιιά δηαθνζµεηηθά φπσο 
ινπινχδηα, ππξαµίδεο, µπάιεο, ξφδεο θ.α. ζε 
πιαζηηθφ θνπηί απνζήθεπζεο πνπ πεξηέρεη 
θαη βηβιίν πξνηάζεσλ. 

ηεκάρην 2 55,74 € 111,48 € 

330 

ΣΡΑΗΝΑΚΗ ΞΤΛΗΝΟ COLOR BRICKS 
Σξαηλάθη απφ μχιηλν πιηθφ εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο αληνρήο. 
Πεξηιακβάλεη 18 ηνπβιάθηα. Γηαζηάζεηο: 60 x 
10 x 9,5 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 23,50 € 47,00 € 

331 

ΣΡΔΝΟ MAXI 45 cm 
Παηδηθφ παηρλίδη ηξέλν, κεραλή θαη 2 βαγφληα 
(45)cm. Παηδηθά παηρλίδηα απηνθίλεηα 
κεηαθνξηθά κέζα ζε λέα ζρέδηα, φκνξθα 
ρξψκαηα θαη πάλσ απ φια άξηζηεο 
πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Απηνθηλεηάθηα, ηξέλα, 
βάξθεο, ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα, κεηαθνξείο 
απηνθηλήησλ είλαη κεξηθά... απφ ηα παηρλίδηα 
πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζε απηήλ ηε ζεηξά. Οη 
ξφδεο δελ βγαίλνπλ κε ΣΊΠΟΣΑ θαη είλαη 
ηφζν ειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζπάλε!! Οη ιέμεηο 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ αθξηβψο απηή ηε ζεηξά 
νρεκάησλ είλαη Μαιαθά, Απιά, Αζθαιή, 
Αζφξπβα ζην παηρλίδη θαη Αλζεθηηθά φζν 
θαλέλα άιιν.  ρσξίο κηθξά θνκκάηηα θαη 
πιέλνληαη ζην πιπληήξην Πηάησλ. Καηάιιεια 
ηφζν γηα εζσηεξηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο. Σν πςειήο πνηφηεηαο πιαζηηθφ 
θάλεη εμαηξεηηθά αλζεθηηθά ηα παηρλίδηα. Οια 
ηα νρήκαηα έρνπλ καιαθά ειαζηηθά γηα λα 
κελ θάλνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ζφξπβν θαη 
δεκηέο ζε δάπεδα θαη έπηπια. 

ηεκάρην 1 10,80 € 10,80 € 

332 

ΣΡΔΝΟ ΑΡΗΘΜΖΖ ΜΔ ΕΧΑ 78ρ18 cm 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
πάδι. Πεξηέρεη έλα μχιηλν γηγάληην παδι κε 
20 γηγάληηα θνκκάηηα. Ηδαληθφ γηα ηελ 
γλσξηκία κε ηνπο αξηζκνχο θαη αληηζηνηρία κε 
πνζφηεηα.   
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 78x18 εθ. 

ηεκάρην 1 12,36 € 12,36 € 
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333 

ΣΡΗΑ ΤΝΟΛΑ ΡΟΤΥΧΝ ΑΓΟΡΗΟΤ Νν.1 
Παλέκνξθν θαη ξεαιηζηηθφ ζεη παηδηθψλ 
παηρληδψλ ξνχρα θνχθιαο κσξνχ (41) εθ. 
Πξαγκαηηθφ παηρλίδη ξφισλ πνπ είλαη έλαο 
πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
θαληαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
Σα κσξάθηα δελ πεξηιακβάλνληαη. 

ηεκάρην 1 27,51 € 27,51 € 

334 

ΣΡΟΛΔΨ ΟΡΓΑΝΧΝ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ 
ΣΡΗΟΡΟΦΟ ΜΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
Καηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ απφ μχιν 
θνπξληζηήο νμηάο άξηζηεο πνηφηεηαο 
ινπζηξαξηζκέλν ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ 
μχινπ κε βεξλίθη λεξνχ,  κε ηνμηθφ θαη θηιηθφ 
πξνο ην πεξηβάιινλ. Έρεη εηδηθέο ζέζεηο γηα 
ηελ απνζήθεπζε νξγάλσλ ξπζκηθήο θαη 
ςπρνθηλεηηθήο. Σν επάλσ ξάθη θαηά κήθνο 
ηνπ είλαη ρσξηζκέλν απφ δχν ηξαβέξζεο νη 
νπνίεο θαηαιήγνπλ πην έμσ απφ ηνλ θπξίσο 
ζθειεηφ ηνπ επίπινπ θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ην 
θξέκαζκα ζηεθαληψλ. Φέξεη ηέζζεξηο 
εληζρπκέλεο ξφδεο κε θξέλν γηα ηελ εχθνιε 
κεηαθίλεζή ηνπ.  ια ηα άθξα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα θαη αθίλδπλα γηα ηα παηδηά. 
Γηαζηάζεηο: 95Υ65Υ92 εθαηνζηά χςνο. 
Πεξηιακβάλεηαη εμνπιηζκφο:  4 κπάιεο 
ξπζκηθήο, 4 κπάξεο ηζνξξνπίαο κήθνπο 81 
εθαηνζηά έθαζηε, 4 ζηεθάληα 35 εθαηνζηά, 4 
ζηεθάληα 60 εθαηνζηά, 4 ξάβδνπο 35 ε 
εθαηνζηά, 4 ξάβδνπο 70 εθαηνζηά, 4 ηνχβια 
ζηήξημεο 27Υ13,5Υ7 εθαηνζηά,  4 κηζά 
ηνχβια ζηήξημεο 13,5Υ13,5Υ7 εθαηνζηά, 4 
θξίθνπο, 4 ζρνηλάθηα, 4 ζρνηλάθηα δηαδξνκψλ 
2,5 κέηξα έθαζην, 4 θνξίλεο μχιηλεο, 4 
ζαθνπιάθηα ηζνξξνπίαο, θαζψο επίζεο θαη 
ζπλδεηηθά 24 ηεκάρηα (12 γηα ζηεθάλη κε 
ξάβδν θαη 12 γηα ξάβδν κε ξάβδν). 

ηεκάρην 1 609,00 € 609,00 € 

335 
ΣΡΟΜΠΑ ΓΗΑ ΜΠΑΛΟΝΗΑ 
Σξφκπα ηδαληθή γηα ην θνχζθσκα 
κπαινληψλ. 

ηεκάρην 3 3,50 € 10,50 € 

336 

ΣΡΧΧ ΤΓΗΔΗΝΑ 
Σξψσ πγηεηλά. Ση ηξψκε γηα πξσηλφ; Ση 
ηξψκε γηα βξαδηλφ; Σα παηδηά 
ζπκπιεξψλνπλ ηελ θάξηα ηνπο κε ηηο 
ζσζηέο ηξνθέο. Ζιηθία 3+. 

ηεκάρην 2 4,40 € 8,80 € 

337 

ΣΑΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΤ 
Σζάληα γηαηξνχ απφ χθαζκα. Σα εξγαιεία 
είλαη απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο θαη αληνρήο. 

ηεκάρην 3 19,90 € 59,70 € 

338 

ΦΑΝΑΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΑΑΡΗΑ ΑΗΘΟΤΑ 
Φαλάξη ειέγρνπ θαζαξίαο ζηελ αίζνπζα 
δηδαζθαιίαο. Καζψο ηα επίπεδα θαζαξίαο 
θαη θσλψλ ζηελ ηάμε απμάλνληαη, ην θσο 
απφ πξάζηλν αιιάδεη ζε θίηξηλν θαη θαηφπηλ 
ζε θφθθηλν κε ή ρσξίο ήρν. Έηζη ηα παηδηά 
θαηαιαβαίλνπλ φηη μεπέξαζαλ ηα φξηα θαη 
θάλνπλ εζπρία. Πεξηιακβάλνληαη 4 καγλήηεο 
γηα ηνπνζέηεζε ζε νπνηαδήπνηε θάζεηε 
κεηαιιηθή επηθάλεηα. Γηαζηάζεηο: 14 x 11 x 
44 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 96,00 € 96,00 € 
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339 

ΦΑΡΜΑ 
Φαληαζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη θάξκα κε 
φκνξθα ρξψκαηα θαη άξηζηε πνηφηεηα 
θαηαζθεπήο. Βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 
ηελ θαληαζία ηνπο θαη ηελ ζθέςε.  
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 0,25x0,17x0,21 εθ. 

ηεκάρην 1 18,90 € 18,90 € 

340 
ΦΟΡΜΑΚΗ ΚΟΤΚΛΑ 
Φνξκάθη θνχθιαο, γηα θνχθιεο απφ 38 - 43 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 6 4,90 € 29,40 € 

341 
ΦΟΡΜΑΚΗΑ ΓΗΑ ΚΟΤΚΛΑ 
εη θαξκάθηα γηα θνχθια 21 εθαηνζηά. 
Υξψκαηα: ξνδ & ζηέι 

ηεκάρην 1 12,50 € 12,50 € 

342 

ΦΟΤΡΝΑΚΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΜΑΣΧΝ 
Φνπξλάθη κηθξνθπκάησλ, απφ πιαζηηθφ 
πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο. Γηαζηάζεηο: 30 x 18 x 19 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 22,50 € 22,50 € 

343 

ΦΡΟΤΣΑ 12 ΣΔΜΑΥΗΑ 
12 θξνχηα δηάθνξα ζε θπζηθφ κέγεζνο, απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ, πςειήο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο, κε ηνμηθφ. 

ηεκάρην 1 10,50 € 10,50 € 

344 

ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 10 ηεκάρηα 
Πνιχ φκνξθν θαη γεξφ παηδηθφ παηρλίδη 
ξφιισλ-κίκεζεο κε ηξφθηκα. Σν ζεη 
δηαηίζεηαη ζε δηρηάθη πνπ πεξηιακβάλεη 10 
θξνχηα θαη ιαραληθά κεηαμχ απηψλ θξάνπια, 
αριάδη, ιεκφλη, θξεκχδη, πηπεξηά, θνινθχζα, 
θαξφην, καληηάξη, θαιακπφθη θαη αγγνχξη. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 20x10x7,5 εθ. 

ηεκάρην 9 4,11 € 36,99 € 

345 

ΦΡΟΤΣΑ ΔΣ ΠΛΑΣΗΚΑ 
15 θξνχηα  ζε θπζηθφ κέγεζνο απφ πιαζηηθφ 
πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη απεξηφξηζηεο 
αληνρήο. 

ηεκάρην 1 12,90 € 12,90 € 

346 

ΦΣΗΑΞΔ ΔΚΦΡΑΔΗ ΑΝΓΡΗΚΟΤ 
ΠΡΟΧΠΟΤ 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο απαξαίηεην θαη ζηελ 
εηδηθή 
αγσγή. Παηδηθή πάληα ηνίρνπ εθθξάζεσλ 
πξνζψπνπ. Φηηάμηε ηνλ θχξην κε ραξνχκελν, 
ιππεκέλν, ζπκσκέλν ή επηπρηζκέλν 
πξφζσπν. Απνηεινχλ ηνλ ηδαληθφ ηξφπν γηα 
λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 
ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε απηά. Με απνζπψκελα 
θνκκάηηα γηα λα θηηάρλνπλ ηα παηδηά ηελ δηθή 
ηνπο εθδνρή ηνπ ραξνχκελνπ ή ηνπ 
ιππεκέλνπ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 50x70 εθ. 

ηεκάρην 1 23,69 € 23,69 € 
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347 

ΦΣΗΑΞΔ ΔΚΦΡΑΔΗ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΤ 
ΠΡΟΧΠΟΤ 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη-δηδαθηηθφ πιηθφ 
πςειήο πνηφηεηαο απαξαίηεην θαη ζηελ 
εηδηθή αγσγή. Παηδηθή πάληα ηνίρνπ 
εθθξάζεσλ πξνζψπνπ. Φηηάμηε ηελ θπξία κε 
ραξνχκελν, ιππεκέλν, ζπκσκέλν ή 
επηπρηζκέλν πξφζσπν. Απνηεινχλ ηνλ 
ηδαληθφ ηξφπν γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά. Με 
απνζπψκελα θνκκάηηα γηα λα θηηάρλνπλ ηα 
παηδηά ηελ δηθή ηνπο εθδνρή ηνπ ραξνχκελνπ 
ή ηνπ ιππεκέλνπ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 50x70 εθ. 

ηεκάρην 1 23,69 € 23,69 € 

348 

ΦΧΝΔ ΕΧΧΝ , CD 
Δθπαηδεπηηθφ CD ή θαζέηα γηα παηδηά θαη 
εθπαηδεπηηθνχο, κνλαδηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ. Σν 
θάζε ζεη πεξηιακβάλεη έλα CD κε 18 
απζεληηθνχο ήρνπο θαη πιαζηηθέο θάξηεο πνπ 
νη εηθφλεο ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
ήρνπο. θνπφο ηνπο είλαη ην παηδί 
αθνχγνληαο ηνλ ήρν λα βξίζθεη ηελ αλάινγε 
θάξηα – εηθφλα. ια ηα ζεη κε θσδηθνχο 
44.011 έσο 44.015 κπνξνχλ λα παίδνληαη 
ζαλ παηρλίδηα κλήκεο θαζψο, φιεο νη θάξηεο 
είλαη δηπιέο κέζα ζηηο πιαζηηθέο θαζεηίλεο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 15x4x14 εθ. 

ηεκάρην 1 24,00 € 24,00 € 

349 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 
Φσηνγξαθίεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ. 
Πεξηιακβάλεη 22 θάξηεο. Γηαζηάζεηο θάξηαο: 
14 x 22 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 18,00 € 18,00 € 

350 

ΥΑΡΟΤΜΔΝΔ ΦΑΣΟΤΛΔ 
ΣΔΣΡΑΓΧΝΑΚΗΑ 
Μπνξείο λα βξεηο ηα δεπγαξάθηα; 
Πεξηιακβάλεη 10 δεχγε ηεηξαγσλάθηα κε 
εθθξάζεηο ζπλαηζζεκάησλ. Υξψκα: Κίηξηλν. 
Γηαζηάζεηο: 8 x 8 εθαηνζηά. 

ηεκάρην 2 19,90 € 39,80 € 

351 

ΥΑΡΣΗΝΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 
Υάξηηλα δηαθνζκεηηθά απφ παηδηά απφ 
δηάθνξεο θπιέο ηνπ θφζκνπ. 

ηεκάρην 1 18,90 € 18,90 € 

352 

ΥΣΑΠΟΓΗΑ ΗΟΡΡΟΠΗΑ OCTOBALANCE 
Απφ extra καιαθφ θαη αζφξπβν πιηθφ. 
Σνπνζεηνχληαη ζηαζεξά ζην θεθάιη, ελψ ηα 
παηδηά πεξπαηάλε ή ηζνξξνπνχλ. Υξψκα: 
Πξάζηλν, Μπιε θαη Πνξηνθαιί. εη 3 
ηεκαρίσλ. Γηαζηάζεηο: 15,5Υ15,5Υ12 
εθαηνζηά. 

ηεκάρην 1 39,50 € 39,50 € 

353 

ΦΑΡΔΜΑΣΑ 
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Ηδαληθφ 
γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη λεπηαγσγεία. 
Ρίμε ην αγθίζηξη ζνπ θαη πηάζε ηα κεγαιχηεξα 
ςάξηα, ηα αθξηβφηεξα αληηθείκελα ή ηα πην 
παξάμελα ζαιάζζηα δψα! Τπνιφγηζε ηελ 
αμία ηνπο θαη λίθεζε! Απφ 1-4 παίθηεο 

ηεκάρην 1 15,06 € 15,06 € 

354 

ΦΑΡΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 
12 ςάξηα δηάθνξα ζε θπζηθφ κέγεζνο, απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ, πςειήο πνηφηεηαο θαη 
αληνρήο, κε ηνμηθφ. 

ηεκάρην 1 11,90 € 11,90 € 
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355 

ΡΔ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Νν.1 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
παδι. Πεξηέρεη 6 μχιηλα παδι κε 12 θνκκάηηα 
ην θαζέλα. 

ηεκάρην 1 26,30 € 26,30 € 

      ΣΥΝΟΛΟ  17.554,30 € 

      Φ.Π.Α. 24%  4.213,03 € 

      ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  21.767,33 € 

 
 

    

 
 

    
2η Ομάδα: "Παιτνίδια - Δποπηικό και παιδαγφγικό σλικό για ηο Φστοπαιδαγφγικό Κένηρο και ηο 
ηαθμό-Ιαηρείο Μηηρικού Θηλαζμού ηης Γιεύθσνζης Κοινφνικής Προζηαζίας και Τγείας" 

Α' Τποομάδα: "Παιτνίδια - Δποπηικό και παιδαγφγικό σλικό για ηο Φστοπαιδαγφγικό Κένηρο ηης 
Γιεύθσνζης Κοινφνικής Προζηαζίας και Τγείας" 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΔΙΓΟ  
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδος ΤΝΟΛΟ 

1 

εη 4 Παηρληδηψλ Δθπλνήο - Παηρλίδη 
εθγχκλαζεο - αλάπηπμεο ηνπ ειέγρνπ 
θαηεχζπλζεο θαη δχλακεο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ζεη 
πεξηιακβάλεη 4 παηρλίδηα εθπλνήο (1. 
πνδφζθαηξν, 2. ην θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ, 3. 
αθνινχζεζε ην κνλνπάηη, 4. πιεχζε ζηε 
ζάιαζζα). Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 38x26x9 εθ. 

ηεκάρην  1 20,82 € 20,82 € 

2 

Maxi αιιεινπρίεο πξντφληα - Μεγάιεο ζε 
κέγεζνο εηθφλεο κε απιέο αιιεινπρίεο 
βεκάησλ πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα 
θαηαλνήζνπλ ηηο ρξνληθέο αθνινπζίεο ηεο 
παξαγσγήο. 

ηεκάρην  1 14,62 € 14,62 € 

3 

Φηηάμε παξακχζηα κε δάξηα - Δθπαηδεπηηθφ 
παηρλίδη. Πεξηιακβάλεη 10 δάξηα θαη 72 
εηθφλεο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 19x10x6 εθ. 

ηεκάρην  1 22,66 € 22,66 € 

4 

Μαζαίλσ ην ζσζηφ - Δθπαηδεπηηθφ 
επηηξαπέδην παηρλίδη (θαλφλσλ θαιήο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πγηεηλήο γηα ην ζψκα), 
Δληζρχεη ηελ νπηηθή αληίιεςε, εμαζθεί ηελ 
παξαηεξεηηθφηεηα, αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή 
ζθέςε θαη εκπινπηίδεη ην ιεμηιφγην.  
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 22,4x22,4x4,9 εθ.   

ηεκάρην  1 4,39 € 4,39 € 

5 

Martello o πνιχρξσκνο θφθνξαο - Ξχιηλν 
παηδαγσγηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη, 
εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Πεξηερφκελν: 2 
πίλαθεο - θφθνξεο (29x21) εθ., 73 μχιηλα 
ζρήκαηα, 2 μχιηλα ζθπξάθηα θαη 100 
θαξθάθηα. Απφ 1 παίθηε θαη πάλσ. 

ηεκάρην  1 19,32 € 19,32 € 

6 

Άγξηα Εψα (πεξηιακβάλεη 6 πάδι) - Παηδηθφ 
εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ην νπνίν κπνξείο λα 
δεκηνπξγήζεηο 6 δηαθνξεηηθά puzzles κε  
Άγξηα δψα. Ληνληάξη, θξνθφδεηινο, 
ηππνπφηακνο θ.α. Ζ ζπζθεπαζία 
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 18 θνκκάηηα, κε ηα 
νπνία ην παηδί κπνξεί λα θηηάμεη 2 puzzles 
ησλ 2 θνκκαηηψλ, 2 puzzles ησλ 3 θνκκαηηψλ 
θαη 2 puzzles ησλ 4 θνκκαηηψλ. 

ηεκάρην  1 4,39 € 4,39 € 
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7 

Ορήκαηα (πεξηιακβάλεη 6 πάδι) - Παηδηθφ 
εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ην νπνίν κπνξείο λα 
δεκηνπξγήζεηο 6 δηαθνξεηηθά puzzles 
Ορεκάησλ κε ηνπο νδεγνχο ηνπο! 
Αεξνπιάλν, πινίν, ηξαίλν θ.α. Ζ ζπζθεπαζία 
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 36 θνκκάηηα, κε ηα 
νπνία ην παηδί κπνξεί λα θηηάμεη 6 puzzles 
ησλ 6 θνκκαηηψλ. 

ηεκάρην  1 4,39 € 4,39 € 

8 

Εψα Φάξκαο (πεξηιακβάλεη 6 παδι) - 
Παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ην νπνίν 
κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο 6 δηαθνξεηηθά 
puzzles κε 
Εσάθηα Φάξκαο. Άινγν, αγειάδα, θνπλειάθη 
θ.α. Ζ ζπζθεπαζία 
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 18 θνκκάηηα, κε ηα 
νπνία ην παηδί κπνξεί λα θηηάμεη 2 puzzles 
ησλ 2 θνκκαηηψλ, 2 puzzles ησλ 3 θνκκαηηψλ 
θαη 2 puzzles ησλ 4 θνκκαηηψλ. 

ηεκάρην  1 4,39 € 4,39 € 

9 

Έληνκα - εη απφ 12 πιαζηηθά παηδηθά 
δσάθηα κε κνξθέο εληφκσλ. 
Καηαζθεπαζκέλα απφ άξηζηεο πνηφηεηαο 
καιαθφ πιαζηηθφ πνπ δελ θφβεηαη κε ην 
δάγθσκα, δηαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο ζε κίκεζε 
ησλ 
θαλνληθψλ. 

ζεη 1 13,75 € 13,75 € 

10 
Εψα ζάιαζζαο 22 ηεκάρηα - 22 πιαζηηθά 
δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζε 
πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ζεη 1 9,00 € 9,00 € 

11 
Εψα θάξκαο 22 ηεκάρηα - 22 πιαζηηθά 
δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζε 
πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ζεη 1 9,00 € 9,00 € 

12 
Εψα δνχγθιαο 22 ηεκάρηα - 22 πιαζηηθά 
δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζε 
πιαζηηθφ βάδν 3,2 L 

ζεη 1 9,00 € 9,00 € 

13 

Πίλαθαο 60x90 cm καξθαδφξνπ κειακίλεο 
κε μχιηλε θνξλίδα 
Καηάιιεινο γηα αλαθνηλψζεηο ή άιιεο 
ρξήζεηο, κε μχιηλε θνξλίδα. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 60x90 εθ. 

ηεκάρην  1 8,69 € 8,69 € 

14 

Μαγλήηεο γηα πίλαθα ζεη 10 ηεκαρίσλ - 
Μαγλεηάθηα γηα ζηεξέσκα εξγαζηψλ, 
ζεκεηψζεσλ θαη ππνκλεκάησλ ζε 
αζπξνπίλαθεο θαη ζε 
άιιεο επηθάλεηεο. 

ηεκάρην  1 1,19 € 1,19 € 

15 θνπγγάξη θαζαξηζκνχ πίλαθα 4 ζηξψζεσλ ηεκάρην  1 1,60 € 1,60 € 

16 

Φηγνπξνθφπηεο κηθξνί - Μεγάιε πνηθηιία 
ζρεδίσλ απφ θηγνπξνθφπηεο γηα θάξηεο θαη 
θνιάδ. Γηαζηάζεηο απνηππψκαηνο 1~1,5 εθ. 
αλαιφγσο ηνπ ζρεδίνπ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 6,5x4,4x4,3 εθ 

ηεκάρην  1 2,69 € 2,69 € 

17 

Μάληεςε ηη είκαη? - Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη 
παληνκίκαο. Πεξηιακβάλεη 40 θάξηεο (9x8) 
εθ. κε εηθφλεο, 1 δάξη κε ρξψκαηα θαη 1 
θιεςχδξα ελφο ιεπηνχ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 24x17x5 εθ. 

ηεκάρην  1 19,23 € 19,23 € 
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18 

Δπηείθεηα & ζπλεξγαζία - Δθπαηδεπηηθφ 
παηρλίδη - εξγαιείν γηα ηηο 
αμίεο ηεο επηείθεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηα 
παηδηά. Με ζχζηεκα απηνδηφξζσζεο ζην 
πίζσ κέξνο. Έσο 12 παηδηά κπνξνχλ λα 
παίμνπλ. Πεξηιακβάλεη 12 θάξηεο (15x15) 
εθ., (48 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 
ζπκπεξηθνξάο), 12 θάξηεο ιάζνπο θαη 
εθπαηδεπηηθφ νδεγφ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 24x17x5 εθ. 

ηεκάρην  1 20,81 € 20,81 € 

19 
Φαιίδη εξγνζεξαπείαο 16 cm 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 16 εθ. 

ηεκάρην  1 1,01 € 1,01 € 

20 

Αξηζκεηήξην ζθάια κε 36 ράληξεο - 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. Πεξηιακβάλεη 36 
ράληξεο ρξσκαηηζηέο (9x4 ρξψκαηα), 16 
ζηεξίγκαηα γηα ράληξεο θαη 1 βάζε ζε 
πιαζηηθή θαζεηίλα. Παηρλίδη θαηάιιειν γηα 
αξηζκεηηθέο αζθήζεηο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 19x4x20 εθ. 

ζεη 1 9,42 € 9,42 € 

21 

Παηρλίδη καγλεηηθήο ηνπνζέηεζεο 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη παξαηήξεζεο θαη 
ρεηξηζκνχ πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα 
αλαθαιχςνπλ ηελ καγεία ηνπ καγλεηηζκνχ. 
Βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζνρήο θαη 
ζηε δηάθξηζε ησλ ρξσκάησλ. 
Πεξηέρεη 2 καγλεηηθέο βάζεηο (10,5) εθ. κε 8 
καγλεηηθνχο δίζθνπο θαη 70 θάξηεο-
αληίγξαθα (13,5x7) εθ., (35 θάξηεο δχν 
φςεσλ). Πεξηιακβάλεη νδεγφ 
δξαζηεξηνηήησλ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 24x17x5 εθ. 

ζεη 1 21,03 € 21,03 € 

22 
Packesel 
Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη 
θαηάιιειν θαη γηα ηελ εηδηθή αγσγή. 

ηεκάρην  1 7,05 € 7,05 € 

23 

Πξνγξαθηθφ ζεη δέθα ζεκάησλ - 
Δθπαηδεπηηθφ παηρλίδη. Σν ζεη πεξηιακβάλεη 
10 ρνληξέο κεγάιεο πιαζηηθέο θάξηεο κε 
απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο νη νπνίεο 
γξάθνληαη θαη ζβήλνπλ εχθνια θαη απφ ηηο 
δχν φςεηο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά 
θαη 
μαλά (17x23) εθ. Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 
15x16,5 εθ. 

ζεη 1 18,20 € 18,20 € 

24 

Δλζθελψζεηο-αξηζκνί 0-9. - Ξχιηλν 
εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη πάδι. 
Πάδι κε εθηχπσζε κεηαμνηππίαο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 30x1x19 εθ. 

ηεκάρην  1 12,17 € 12,17 € 

25 
Μεηαιιφθσλν δηαηνληθφ κε 8 λφηεο θαη 2 
κπαγθέηεο - Παηδηθφ κνπζηθφ φξγαλν. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 31x15x7 εθ. 

ηεκάρην  1 47,05 € 47,05 € 

26 
Μπαγθέηα μχιηλε 20 cm - Παηδηθφ κνπζηθφ 
φξγαλν. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 20x2 εθ. 

ηεκάρην  1 0,40 € 0,40 € 

27 

Λσξίδεο 16 ηκρ. ςπρνθηλεηηθήο - Φαληαζηηθά 
κνλνπάηηα γηα δηαδξνκέο θαη βήκαηα. εη 
ςπρνθηλεηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη 16 ισξίδεο 
(100x5) εθ. Φηηαγκέλα απφ εχθακπην 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ζε 4 ιακπεξά ρξψκαηα. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 5x100 εθ. 

ζεη 1 14,82 € 14,82 € 
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28 

Rollerboard 26x40 cm - Παηδηθφ παηίλη κε 
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ηδαληθφ γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο 
ηζνξξνπίαο θαη γηα νκαδηθά παηρλίδηα. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 26x40 εθ. 

ηεκάρην  1 15,02 € 15,02 € 

29 

Μπάια καιαθή 26 cm -Πνιχ αλζεθηηθή, απφ 
εηδηθφ αλάγιπθν αθξψδεο πιηθφ γηα εχθνιν 
πηάζηκν θαη ρεηξηζκφ απφ ηα παηδηά. Δίλαη 
θαηάιιειε γηα λα εμαζθνχληαη κε επθνιία 
αθφκε θαη παηδηά κε 
θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Φνπζθψλεη κε θαιακάθη. 
Καηάιιειε γηα πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ 
θαη κήια, γηα παηρλίδη έμσ θαη κέζα ζηελ 
ηάμε (ζε θφθθηλν ή κπιε ή θίηξηλν ρξψκα). 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 26 εθ. 

ηεκάρην  1 3,74 € 3,74 € 

30 

Φξνληίδσ ηνλ εαπηφ κνπ 4 πάδι 15ρ15 cm - 
Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
παδι. Πεξηέρεη 2 πάδι κε 4 κεγάια θνκκάηηα 
θαη 2 κε 6 κε κεγάια θνκκάηηα. Ξχιηλα παδι 
κε εθηχπσζε κεηαμνηππίαο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 15x15 εθ. 

ζεη 1 9,92 € 9,92 € 

31 
Μεηαιιφθσλν έγρξσκν 8 λφηεο κε κπαγθέηα 
- Παηδηθφ κνπζηθφ φξγαλν. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 21x10 εθ. 

ηεκάρην  1 5,77 € 5,77 € 

32 

Παηρλίδη ηνίρνπ ην βνπλφ - Ξχιηλν 
παηδαγσγηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη, 
εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Καηλνηφκν 
παηρλίδη γηα παηδηά 
απφ ειηθίεο 3 θαη πάλσ, εθγχκλαζεο κπψλ 
βειηίσζεο θηλεηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπληνληζκνχ - αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 60x1,5x50 εθ. 

ηεκάρην  1 43,38 € 43,38 € 

33 

Φηηάμε θιαζζηθά παξακχζηα κε 
εηθνλνγξάκκαηα θαη δάξηα -Δθπαηδεπηηθφ 
παηρλίδη - Πεξηιακβάλεη 15 δάξηα (κε 90 
δηαθνξεηηθά εηθνλνγξαθήκαηα) αληίζηνηρα κε 
ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 
ηζηνξίαο. 2 θίηξηλα δάξηα κε ζέκαηα (ήξσεο 
παξακπζηψλ), 6 
πξάζηλα δάξηα κε ξήκαηα, 4 πνξηνθαιί δάξηα 
κε επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, 2 γαιάδηα 
δάξηα κε επίζεηα θαη 1 γθξη δάξη κε 
επηξξήκαηα. Δπίζεο, πεξηέρεη CD MP3 κε 6 
θιαζηθά παξακχζηα. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 24x17x5 εθ. 

ηεκάρην  1 44,69 € 44,69 € 

34 

Ρνιφη εμάζθεζεο καζεηψλ - Δθπαηδεπηηθφ 
παηρλίδη- Πιαζηηθφ ξνιφη κε θηλνχκελνπο 
δείρηεο θαη ππνδηαηξέζεηο σξψλ θαη ιεπηψλ. 
Δηδηθφ γηα κηθξά ρεξάθηα. Πξνζθέξεη 
εμνηθείσζε κε ην ρξφλν θαη εχθνιε εθκάζεζε 
ηεο ψξαο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 11x11,5 εθ. 

ηεκάρην  1 1,61 € 1,61 € 

35 
Φαξέκαηα - Δθπαηδεπηηθφ επηηξαπέδην 
παηρλίδη. Απφ 1-4 παίθηεο. 

ηεκάρην  1 13,20 € 13,20 € 
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36 

Shapy ηα ζρήκαηα - Δπηηξαπέδην 
εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη κε ζρήκαηα. 41 
ζρήκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα κπεξδεκέλα ζε 
έλα πάληλν κεγάιν πηάην. Οη παίθηεο ξίρλνπλ 
ηα 3 δάξηα θαη πξέπεη λα βξνπλ ηνλ ζσζηφ 
ζπλδπαζκφ ζρεκάησλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηα 
δάξηα αλάκεζα ζηα ζρήκαηα. Πεξηερφκελν: 
41 μχιηλα ρξσκαηηζηά ζρήκαηα (4x4) εθ., 1 
πάληλν πηάην (45) εθ. δηάκεηξνο θαη 3 δάξηα 
κε ζρήκαηα. Απφ 1 - 8 παίθηεο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 22,5x5x22,5 εθ. 

ηεκάρην  1 18,51 € 18,51 € 

37 

Κνπθινζέαηξν κεζαίν 63x107 cm - Ξχιηλν 
θνπθινζέαηξν, ρεηξνπνίεην, ειιεληθήο 
θαηαζθεπήο. Αλζεθηηθφ κε μχιηλν 
ζηήξηγκα πνπ πξνζαξκφδεηαη θαη 
ζηαζεξνπνηεί ηηο πφξηεο γηα κεγαιχηεξε 
αζθάιεηα. ε ππέξνρα ρξψκαηα θαη θνπξηίλα 
απφ χθαζκα αξίζηεο πνηφηεηαο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 63x32x107 εθ. 

ηεκάρην  1 44,65 € 44,65 € 

38 

Γαληφθνπθιεο θνπθινζέαηξνπ κε καιιηά - 
Παλέκνξθεο θνχθιεο κε καιιηά ηδαληθέο γηα 
δξακαηνπνίεζε παξακπζηψλ-ηζηνξηψλ, (αλά 
ηκρ.) Γηαζέζηκεο ζε 15 θηγνχξεο δψσλ θαη 18 
αλζξψπσλ: παππνχο, γηαγηά, παηέξαο, 
κεηέξα, αγνξάθη, θνξηηζάθη, θνπέια, 
θνθθηλνζθνπθίηζα, βαζηιηάο, βαζίιηζζα, 
πξίγθηπαο, πξηγθίπηζζα, θνληνξεβηζνχιεο, 
θιφνπλ, κάγνο, κάγηζζα, ηέξαο θαη θπλεγφο! 
ζθχινο, αιεπνχ, ιηνληάξη, γνπξνπλάθη, 
αξθνχδα, θξνθφδεηινο, θνπλέιη, ιχθνο, γάηα, 
πνληίθη, γάηδαξνο, θαηζίθα, θαηζηθάθη (κε ή 
ρσξίο θεξαηάθηα) θαη θφθνξαο! (ην 
ρξψκα/ζρέδην ησλ πθαζκάησλ θάζε θνχθιαο 
αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζε πθάζκαηα, 
ην θεθάιη ζα κέλεη πάληα ίδην). 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 13x10x8 εθ. 

ηεκάρην  10 3,46 € 34,60 € 

39 

Σξία γνπξνπλάθηα κε γαληφθνπθιεο, 4 
ηεκάρηα - εη θνπθινζεάηξνπ κε 4 
παλέκνξθεο γαληφθνπθιεο ρσξίο καιιηά κε 
ζέκα ην θιαζηθφ παξακχζη ηα Σξία 
Γνπξνπλάθηα, ηδαληθέο γηα δξακαηνπνίεζε 
παξακπζηψλ-ηζηνξηψλ. ε θνπηί γηα εχθνιε 
απνζήθεπζε. Να πεξηέρεηαη θαη ην παξακχζη 
ζε δηαιφγνπο. Σν χςνο ηεο θάζε 
γαληφθνπθιαο λα είλαη 37 κε 42 εθαηνζηά, 
αλαιφγσο ηνπ ζρεδίνπ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 41x28x9 εθ. 

ηεκάρην  1 14,00 € 14,00 € 

40 

Αγνξάθη ιεπθφ 41 cm - Παλέκνξθν θαη 
ξεαιηζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη πιαζηηθήο 
θνχθιαο κσξνχ. Καηαζθεπαζκέλε απφ 
βηλχιην, πιέλεηαη κε λεξφ. Πξαγκαηηθφ 
παηρλίδη ξφισλ πνπ είλαη έλαο πνιχ θαιφο 
ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη 
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 10x16x41 εθ. 

ηεκάρην  1 16,02 € 16,02 € 
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41 

Κνξηηζάθη ιεπθφ 41 cm - Παλέκνξθν θαη 
ξεαιηζηηθφ παηδηθφ παηρλίδη πιαζηηθήο 
θνχθιαο κσξνχ. Καηαζθεπαζκέλε απφ 
βηλχιην, πιέλεηαη κε λεξφ. Πξαγκαηηθφ 
παηρλίδη ξφισλ πνπ είλαη έλαο πνιχ θαιφο 
ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη 
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 10x16x41 εθ. 

ηεκάρην  1 16,02 € 16,02 € 

42 
Μνληέξλα Κνπθιννηθνγέλεηα 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 6x3x13 εθ. 

ηεκάρην  1 18,94 € 18,94 € 

43 

Πάδι επηπέδσλ, εγθπκνζχλε - Ξχιηλν 
εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη πάδι 5 
επηπέδσλ κε 27 μχιηλα θνκκάηηα θαη βάζε. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 14,5x2x29,5 εθ. 

ηεκάρην  1 16,02 € 16,02 € 

        
ύνολο Α΄ 

Τποομάδας 
637,18 € 

        Φ.Π.Α. 24% 152,92 € 

        
Γενικό 

ύνολο Α΄ 
Τποομάδας 

790,10 € 

            

B' Τποομάδα: "Παιτνίδια - Δποπηικό και παιδαγφγικό σλικό για ηο ηαθμό-Ιαηρείο 
Μηηρικού Θηλαζμού ηης Γιεύθσνζης Κοινφνικής Προζηαζίας και Τγείας" 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΔΙΓΟ  
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδος ΤΝΟΛΟ 

1 

Βάζε γεσκεηξηθψλ ζσκάησλ - Ξχιηλν 
εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη 
ηαμηλφκεζεο. Πεξηέρεη 16 γεσκεηξηθά 
ζψκαηα δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο, ρξψκαηνο 
θαη κεγέζνπο, ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη κε 
βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πάλσ ζε βάζε 
κε ηηο αληίζηνηρεο ππνδνρέο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 17,5x17,5x8,3 εθ. 

ηεκάρην  1 18,41 € 18,41 € 

2 

Γηγαληφηνπβια ζε παηρληδφθνπην 95 
ηεκαρίσλ - Γηαζέηεη παξαιιειφγξακκα 
θνκκάηηα κε ξφδεο πνπ ην θαζέλα έρεη 
δηάζηαζε (7.8x11.5x8) εθ., κεγάια 
παξαιιειφγξακκα θνκκάηηα ζθέηα 
(13.1x6.5x6.2) εθ., κηθξά παξαιιειφγξακκα 
θνκκάηηα (3.3x6.5x6.2) εθ., κεγάια 
ηεηξάγσλα θνκκάηηα (6.5x6.5x6.2) εθ. θαη 
κηθξά ηεηξάγσλα θνκκάηηα (3.2x3.2x6.2) εθ. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 47x31x18 εθ. 

ζεη 1 20,56 € 20,56 € 

3 

Match & Mix, νρήκαηα - Ξχιηλν εθπαηδεπηηθφ-
παηδαγσγηθφ παηρλίδη πάδι, 30 ηεκαρίσλ, 
δηαζηάζεσλ 33,60X28,90εθ. κε μχιηλε βάζε. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 33,6x0,9x28,9 εθ. 

ηεκάρην  1 12,29 € 12,29 € 

4 

Δλζθελψκαηα δψα θάξκαο - Ξχιηλν 
εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ παηρλίδη παδι, κε 
ζέκα ηα δσάθηα ηεο θάξκαο. Ξχιηλα παδι, κε 
εθηχπσζε κεηαμνηππίαο. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 30x20 εθ. 

ηεκάρην  1 12,85 € 12,85 € 

5 
Εψα δνχγθιαο 22 ηεκάρηα - 22 πιαζηηθά 
δσάθηα κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζε 
πιαζηηθφ βάδν 3,2 L. 

ζεη 1 9,00 € 9,00 € 
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6 

Παηδηθφ ηξαπέδη κε 2 θαξέθιεο - εη γηα 
ζλαθ, ρεηξνηερλίεο θαη παηρλίδηα. 
ρεδηαζκέλα κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη 
κε επηθάλεηεο πνπ θαζαξίδνπλ εχθνια. 
Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ): 61x48 εθ. 

ζεη 1 61,40 € 61,40 € 

      
  

ύνολο Β΄ Τποομάδας 
134,51 € 

       Φ.Π.Α. 24% 32,28 € 

     Γενικό ύνολο Β΄ Τποομάδας 166,79 € 

   Γενικό ύνολο 2ης ομάδας (με Φ.Π.Α. 24%) 956,90 € 

            

3η Ομάδα: "Παιτνίδια επιηραπέζια, για ηα μέλη ηφν Κ.Α.Π.Η. ηης Γιεύθσνζης Κοινφνικής 
Προζηαζίας και Τγείας" 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΔΙΓΟ  
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδος ΤΝΟΛΟ 

1 
ΚΑΚΗ- ΣΑΒΛΗ- ΝΣΑΜΑ ΞΤΛΗΝΟ 
δηαζηάζεσλ 50 X 46 cm 

ηεκάρηα 8 13,00 € 104,00 € 

2 SCRABBLE ORIGINAL ηεκάρηα 8 17,00 € 136,00 € 

3 
DOMINO ΞΤΛΗΝΟ ΤΡΣΑΡΗ (28 
ΚΟΜΜΑΣΗΑ) 

ηεκάρηα 4 4,00 € 16,00 € 

4 TRIVIAL PURSUIT FAMILY ηεκάρηα 2 25,00 € 50,00 € 

5 TABOO ηεκάρηα 2 17,00 € 34,00 € 

    ύνολο 3ης ομάδας 340,00 € 

    Φ.Π.Α. 24% 81,60 € 

    Γενικό ύνολο 3ης ομάδας 421,60 € 

 
 

    

 

Γενικό ύνολο Ομάδφν τφρίς Φ.Π.Α. 18.665,99€ 

 
 Γενικό ύνολο Φ.Π.Α. 4.479,84€ 

 
 Γενικό ύνολο Ομάδφν με Φ.Π.Α. 23.145,83€ 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1O: Ανηικείμενο ηης μελέηης 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα α) εηδψλ ςπραγσγίαο-παηρλίδηα γηα ηνπο Παηδηθνχο θαη 
Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο β)     
παηδαγσγηθνχ πιηθνχ γηα ην Φπρνπαηδαγσγηθφ Κέληξν θαη ηνλ ηαζκφ-Ηαηξείν Μεηξηθνχ Θειαζκνχ 
γ) επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ γηα ηα Κ.Α.Π.Ζ. ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο.   
  
ΑΡΘΡΟ 2O: Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  
Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε: 

 

 Νφκνο 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α΄/08-08-2016), φπσο 
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 

 Νφκνο 4250/14 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 
318/1992» (ΦΔΚ 74 Α΄/23-03-2014) 

 Νφκνο 4270/14, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143 Α΄/28-06-2014)  

 Νφκνο 4152/13 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» 
(ΦΔΚ 107 Α΄/09-05-2013) 
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 Νφκνο 4013/11, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 6νπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/07 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204 Α΄/15-09-2011) 

 Νφκνο 3861/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο γηα ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη 
Απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν-Πξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
112 Α΄/13-07-2010) 

 Νφκνο 3852/10, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α’/07-06-2010) 

 Νφκνο 3731/08, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο 
αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΚ 
263 Α΄/23-12-2008) 

 Νφκνο 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α΄/08-06-2006) 

 Νφκνο 2690/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45 Α΄/09-03-1999) 

 Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

 Σελ κε αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
«Έγθξηζε Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 
ηνπ Ν. 4412/16, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηψλ» (ΦΔΚ 3698 Β΄/16-11-2016) 

 Σελ κε αξηζκ. 15 θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (αξ. 161/5797/25-11-2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

ΑΡΘΡΟ 4O: Σηκέο πξνζθνξψλ 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα 

φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα. Οπνηαδήπνηε αιιαγή 

ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Πεξηερφκελν πξνζθνξάο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

α) ε ιέμε «Πξνζθνξά» 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε πξνζθνξά 

γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο 

δ) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Ο αλσηέξσ θάθεινο ζα πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο, ν πξνυπνινγηζκφο 

πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή φηη ηα πξνο πξνκήζεηα 

είδε ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ δήισζε απηή 

ζα είλαη απφιπηα δεζκεπηηθή γηα ηνλ ππνςήθην ν νπνίνο ζα είλαη ηειηθά ν αλάδνρνο. 
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Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπιάρηζηνλ κίαο 

νκάδαο. Πξνζθνξά πνπ δελ έρεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ κίαο νκάδαο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 90 εκέξεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο 

Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο πξνθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΑΡΘΟ 10ο Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη πξηλ ηελ Απφθαζε Αλάζεζεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα εηδνπνηεζεί 

εγγξάθσο λα ππνβάιιεη ηα θάησζη: 

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο, ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11O Υξφλνη θαη ηφπνη παξάδνζεο 

Σα είδε ηεο 1εο νκάδαο: «Δίδε ςπραγσγίαο γηα ηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο 

ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ» ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ήηνη 

έσο ηελ 15/12/2017. Πξηλ απφ θάζε παξάδνζε ζα πξνεγείηαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ 

θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

 

Σα είδε ηεο 2εο νκάδαο: «Παηρλίδηα - επνπηηθφ πιηθφ γηα ην Φπρνπαηδαγσγηθφ Κέληξν θαη ην 

ηαζκφ-Ηαηξείν Μεηξηθνχ Θειαζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο» θαη ηεο 

3εο νκάδαο: «Παηρλίδηα επηηξαπέδηα γηα ηα κέιε ησλ Κ.Α.Π.Ζ. ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο» ζα παξαδνζνχλ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζε ηφπνπο θαη ρξφλνπο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο.  
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ΑΡΘΡΟ 12O: Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ 

λ. 4412/16, φπσο ηζρχεη, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην δ΄, ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λφκνπ 4412/16, φπσο ηζρχεη.  

 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο 

πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπ φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί εάλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή/θαη ησλ παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13O: Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ-αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ε κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο Αλαζεψξεζε Σηκψλ 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Αλσηέξα Βία 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά κέζα.   

 
ΑΡΘΡΟ 16O: Πνηληθέο ξήηξεο- Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ 
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί  κε ηηο γξαπηέο εληνιέο 

ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

β) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ παξαηάζεσλ.   

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

α) ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (άξζξν 204 ηνπ λ. 4412/16 φπσο ηζρχεη). 

3. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
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Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη. 

 
ΑΡΘΡΟ 17O: Πιεξσκή 
Ο ηειηθφο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ησλ εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εθφζνλ ε 

αξκφδηα επηηξνπή, δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 

ζρεηηθψλ εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

                          Ίιηνλ, 24/08/2017 
               Ο πληάμαο Ζ αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Μειεηψλ 
Ζ Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
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Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 
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