
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ   
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135 

    Τηλ.: 2821341632               

    Fax: 28210-95292 

                   e-mail:  dokoipp-logistirio@chania.gr 

                   www.dokoipp.gr   

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Προϋπολογισμός: 24.180,00 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-6114.001 
 
CPV: 92312000-1 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις 

ανάγκες των ΚΠΔ-ΚΔΑΠ του ΔΟΚΟΙΠΠ. 

 

Συγκεκριμένα, οι ως άνω υπηρεσίες αναφέρονται στα κάτωθι: 

 

Διαπαιδαγώγηση με παιχνίδι και πειραματισμό 

Ομαδικά παιχνίδια με αφορμή την ζωγραφική που θα φέρουν τα παιδιά πιο κοντά μεταξύ τους, θα 

γνωριστούν και κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι. 

  

Εργαστήρι ψηφιδωτού  

Τα παιδιά, κατασκευάζουν το δικό τους ψηφιδωτό με τη χρήση ψηφίδων ανάλογα με την ηλικία τους. 

Οι μαθητές διαμορφώνουν τις δικές τους ψηφίδες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. 
 

 

Εργαστήρι κεραμικής 
 •Τα παιδιά γνωρίζουν το υλικό του πηλού (πλαστικότητα, φυσικό υλικό, ανακυκλώσιμο υλικό) 

 • Μαθαίνουν τεχνικές πηλοπλαστικής, φτιάχνοντας: ◦ μουσικά κουτιά ◦ σπιτάκια για πουλιά ◦ 

γλαστράκια και γαβαθούλες σε σχήματα ζώων  

• Μία φορά το δίμηνο ψήνουν κάποια από τα πήλινα μας (κάθε παιδί επιλέγει κάποια κομμάτια του 

που θέλει να ψήσει)  

• Ζωγραφίζουν τα ψημένα κεραμικά μας με χρώματα κεραμικής 

 • Υαλώνουν τα κεραμικά που θέλουν να έχουνε χρηστική αξία 

 • Παίζουν με τον πηλό στα πλαίσια (μία με δύο φορές το μήνα) : ◦ αισθητηριακής ανακάλυψης 

,νιώθουν πως αλλάζει το υλικό του πηλού (λάσπη, χώμα, στεγνό, ψημένο) ◦ θεατρικού παχνιδιού ▪ 

αφηγούμαστε παραμύθια και ιστορίες (ατομικά ή συλλογικά) μας φτιαχνοντας μορφές από πηλό ▪ 

φτιάχνουν μάσκες,κούκλες από πηλό και τις εμψυχώνουμε ▪ διάφορα θεατρικά παιχνίδια 

 

Κολάζ, κατασκευές και γλυπτική 
Σειρά μαθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν χαρτόνια, πηλός, πλαστελίνες και ανακυκλώσιμα φυσικά 

υλικά, όπου τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν σε τρείς διαστάσεις πια, δικές τους 

πρωτότυπες συνθέσεις και να αντιληφθούν καλύτερα την έννοια του χώρου. Τα παιδιά αναπτύσσουν 

δεξιοτεχνίες και κατασκευαστική αντίληψη. 

 

Μαθήματα πάνω στο σχέδιο, και το χρώμα 
Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν είναι το μολύβι, το κάρβουνο, το πενάκι, η ακουαρέλα, τα παστέλ και οι 

μαρκαδόροι. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με διάφορα υλικά ζωγραφικής και θα διδαχθούν 

διαφορετικές τεχνοτροπίες ούτως ώστε μέσα από απλά βήματα να μάθουν καλλιτέχνες, ζωγραφικά 

ρεύματα και την ιστορία της τέχνης. 



 

Κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά 
Τα παιδιά αφού κατασκευάσουν τα δικά τους μουσικά όργανα, στην συνέχεια θα διδαχθούν βασικούς 

ρυθμούς της μουσικής και θα ακούσουν παραμύθια και ιστορίες για τα πρώτα μουσικά όργανα που 

κατασκεύασε ο άνθρωπος.   

 

Πρόγραμμα εικαστικών και μουσικής 
Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές θα πειραματιστούν ζωγραφίζοντας μέσα από την μουσική και τους 

ήχους. Θα γνωρίσουν το μουσικό έργο σπουδαίων συνθετών και θα εξασκηθούν στο να ξεχωρίζουν 

τους ήχους των οργάνων, κι τις μελωδικές γραμμές. Τέλος, θα «μετατραπούν» τον ήχο και την μουσική 

σε εικόνα μέσω της ζωγραφικής. 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Σύνολο 

1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες Ώρες 1.300 15,00 19.500,00 

Σύνολο 19.500,00 

ΦΠΑ 24% 4.680,00 

Γενικό Σύνολο 24.180,00 

 

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ δεν δεσμεύεται να καλύψει όλες τις προϋπολογιζόμενες υπηρεσίες, σε περίπτωση δε που 

αυτές δεν καλυφθούν, δεν έχει καμία επί πλέον υποχρέωση έναντι του αναδόχου, πέρα από τις 

εκτελεσθείσες υπηρεσίες. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 24.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6114.001 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021-2022. 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 5/10/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 
 

 
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά, 5/10/2021 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 


