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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των 

δομών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων. 

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα ασφαλείας. 

Τα έπιπλα θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:  

 

 Έπιπλα ΚΔΑΠ-ΚΠΔ 
 

1. Βιβλιοθήκη αναγνωστήριο χρωματιστή με σκεπή 

Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου ή χρωματιστή. Να περιλαμβάνει 2 κυλιόμενα συρτάρια, 

αναγνωστήριο, ράφια και σκεπή. Τα κυλιόμενα συρτάρια να είναι διακοσμημένα με γράμματα 

και αριθμούς, χαραγμένα σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Όλα τα άκρα να είναι 

στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται 

να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 103Χ40Χ140 εκ. Ύψος 

σκεπής: 48 εκ. 

2. Ραφιέρα κυματιστή με ένα διπλό ντουλάπι χρωματιστή 

Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Να είναι 

λουστραρισμένη τα πλαϊνά και τα ράφια της στο φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ τα ντουλάπια 

και η πλάτη να είναι βαμμένα σε ζωηρά χρώματα. Να αποτελείται από τα δύο πλαϊνά τα οποία 

να έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος, διπλό ντουλάπι στο κάτω μέρος και 

τρία ράφια στο πάνω μέρος. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο να φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα 

διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η 

πλάτη του επίπλου (πισινό) να είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Οι πόρτες του επίπλου να 

μην είναι ευθείες, να είναι κυματιστές στο κάθετο μέρος της ένωσής τους αλλά και στο επάνω 

οριζόντιο μέρος όπου θα βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ράφι. Στο κάτω μέρος φέρει να 4 

πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή 

της. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα 

βερνίκια που χρησιμοποιούνται να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Διαστάσεις: 100Χ41Χ190 εκ. ύψος. 

3. Παιχνιδοθήκη 8 θέσεων 

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Πάνω στον 

σκελετό να βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους να τοποθετούνται 

ακριβώς 8 μεσαία κουτιά διαστάσεων 31Χ43Χ15 εκ. το κάθε ένα. Τα κουτιά να είναι βαρέως 

τύπου και να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός παιχνιδοθήκης. Τα κουτιά 

να έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και να είναι κατάλληλα 

για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα 8 κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την 

έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν πουθενά κενό. Το πισινό (πλάτη) του επίπλου να 

εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο να φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο 

για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα 

και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις: 70Χ46Χ77 εκ. ύψος. 

 

 

 



4. Παιχνιδοθήκη – παγκάκι 

Να είναι κατασκευασμένο από  συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλιοστά με επένδυση οξιάς, 

λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Στο κάτω μέρος να έχει τέσσερις ξεχωριστές 

θέσεις μέσα στις οποίες να τοποθετούνται 4 πλαστικά κουτιά αποθήκευσης παιχνιδιών 

(βαρέως τύπου τα οποία να έχουν την δυνατότητα να στοιβάζονται όταν είναι εκτός 

παιχνιδοθήκης).  Το κάθισμα να φέρει μαξιλάρι αφρώδες, επενδυμένο με ύφασμα υψηλής 

ποιότητας και αντοχής ή δερματίνη. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα 

παιδιά. Τα καλύμματα των μαξιλαριών να βγαίνουν σε όλα τα χρώματα. Χρώματα 

παιχνιδόκουτων: κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε και διάφανα: κίτρινο, καρπουζί, βεραμάν, 

μωβ και γαλάζιο. Διαστάσεις: 143 x 47 x 38 εκατοστά. Ύψος καθίσματος: 38 εκατοστά.  

5. Τρόλεϊ για χαρτόνια 

Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Να περιλαμβάνει τρία ράφια για 

την αποθήκευση χαρτονιών, 2 μεγάλα συρτάρια διακοσμημένα με χαραγμένη παλέτα 

χρωμάτων, ειδικό ράφι για την αποθήκευση μπουκαλιών τέμπερας, και βαθύ ράφι στο επάνω 

μέρος για την αποθήκευση διαφόρων ειδών χειροτεχνίας και ζωγραφικής. Τα δύο πλαϊνά του 

και τα τελειώματα στο επάνω μέρος να έχουν κυματιστές άκρες. Το τρόλεϊ να φέρει 4 

ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. 

Χρώματα και βερνίκια νερού. Διαστάσεις: 105 x 65 x 88 εκατοστά ύψος. 

6. Τρόλεϊ ψυχοκινητικής με εξοπλισμό 

Να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας.  Λουστραρισμένο 

στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Να 

έχει ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής. Το επάνω ράφι 

κατά μήκος του να είναι χωρισμένο από δύο τραβέρσες οι οποίες καταλήγουν πιο έξω από τον 

κυρίως σκελετό του επίπλου και χρησιμεύουν για το κρέμασμα στεφανιών. Διαστάσεις: 95 x 65 

x 92 εκατοστά ύψος. Να περιλαμβάνονται: 4 μπάρες, 4 στεφάνια 35 εκατοστά, 4 στεφάνια 65 

εκατοστά, 4 ράβδοι 35 εκατοστά, 4 ράβδοι 70 εκατοστά, 8 τούβλα στήριξης, 8 μισά τούβλα 

στήριξης, 4 μπάλες ρυθμικής, 4 σχοινάκια διαδρομών, 4 σχοινάκια, 4 σακουλάκια ισορροπίας, 

4 τούβλα, 4 κορίνες, συνδετικά 

7. Ντουλάπι στενό με ράφια 

Να έχει ντουλάπι με ράφια και ντουλάπι στο κάτω μέρος. Να  είναι κατασκευασμένο από 

μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Ο σκελετός να είναι στο χρώμα της φυσικής οξιάς ενώ τα 

πορτάκια και οι πλάτες να είναι διαθέσιμα στα χρώματα λαχανί, κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε. 

φουξ. Διαστάσεις: 48 x 45 x 182 εκατοστά 

8. Βιβλιοθήκη σπιτάκι 

Βιβλιοθήκη σπιτάκι με τρία αναγνωστήρια και ενσωματωμένη βάση για κούκλες 

κουκλοθεάτρου Διαστάσεις: 100 x 40, Ύψος 195 εκατοστά 

9. Βαγονέτο ζωγραφικής 

Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Ιδανικό για την αποθήκευση 

υλικών ζωγραφικής όπως τέμπερες, πινέλα κλπ. Να περιλαμβάνει 12 κυπελάκια τέμπερας σε 

ειδικές θέσεις -σφηνώματα. Τα δύο πλαϊνά του και τα τελειώματα στο επάνω μέρος να έχουν 

κυματιστές άκρες. Το τρόλεϊ να φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη 

μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και 

ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται να είναι νερού, μη 

τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 79 x 50 x 65 εκατοστά ύψος. 

10. Συρταριέρα για χαρτόνια χρωματιστή 

Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Σκελετός στο φυσικό 

χρώμα του ξύλου και συρτάρια χρωματιστά. Να περιλαμβάνει 5 συρτάρια με μεγάλο πλάτος, 

κατάλληλα για την αποθήκευση χαρτονιών. Τα συρτάρια να είναι διακοσμημένα με λουκάκι. Η 

συρταριέρα να φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή της στο χώρο 

που χρειάζεται. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. 

Διαστάσεις: 111 X 70 X 82 εκατοστά ύψος. 

11. Τρόλεϊ μεταμφίεσης 

Γωνιά δραματοποίησης κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Να 

περιλαμβάνει κρεμαστάρια, ολόσωμο ακρυλικό καθρέφτη στο ένα πλαϊνό, βαθύ ράφι και 3 

πλαστικά κουτιά αποθήκευσης. Διαστάσεις: 108 x 45 x 114 εκατοστά. 

 



 

12. Τρόλεϊ πολλαπλών χρήσεων 

Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Λουστραρισμένο στο 

φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Να αποτελείται από τρία ράφια, τα 

οποία να έχουν προστατευτικά πηχάκια στα τελειώματά τους. Το τρόλεϊ να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν τρόλεϊ μουσικής, ψυχοκινητικής, ακόμη και βοηθητικό ζωγραφικής. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται να είναι νερού, μη τοξικά. Διαστάσεις: 74 x 70 

x 89 εκατοστά 

13. Τρόλεϊ μουσικών οργάνων 

Τρόλεϊ μουσικών οργάνων με τρία συρτάρια, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και 

από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Διαστάσεις: 60 x 48 x 80 εκατοστά. 

 

α/α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

1 Βιβλιοθήκη αναγνωστήριο 

χρωματιστή με σκεπή 

Τεμ 1 700,00 700,00 

2 Ραφιέρα κυματιστή με ένα 

διπλό ντουλάπι χρωματιστή 

Τεμ 1 520,00 520,00 

3 Παιχνιδοθήκη 8 θέσεων Τεμ 1 300,00 300,00 

4 Παιχνιδοθήκη – παγκάκι Τεμ 1 289,00 289,00 

5 Τρόλεϊ για χαρτόνια Τεμ 1 495,00 495,00 

6 Τρόλεϊ ψυχοκινητικής με 

εξοπλισμό  

Τεμ 2 665,00 1.330,00 

7 Ντουλάπι στενό με ράφια Τεμ 1 227,00 227,00 

8 Βιβλιοθήκη σπιτάκι Τεμ 1 599,00 599,00 

9 Βαγονέτο ζωγραφικής Τεμ 2 209,00 418,00 

10 Συρταριέρα για χαρτόνια 

χρωματιστή 

Τεμ 1 569,00 569,00 

11 Τρόλεϊ μεταμφίεσης Τεμ 1 424,00 424,00 

12 Τρόλεϊ πολλαπλών χρήσεων Τεμ 1 299,00 299,00 

13 Τρόλεϊ μουσικών οργάνων Τεμ 2 310,00 620,00 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 6.790,00 

 ΦΠΑ 24% 1.629,60 

 Γενικό Σύνολο 8.419,60 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στο τόπο υπόδειξης, με 

δαπάνη και με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.  

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε 

ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, 

με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε τμήματος. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7133.001 «Έπιπλα Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας» του προϋπολογισμού έτους 2021.  

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 6/9/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

  
 
 

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά, 6/9/2021 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
 
 

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 


