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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ 
 
Προϋπολογισμός: 7.561,52€ (με ΦΠΑ) 
 

 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-7135.011 
 
CPV: 37535200-9 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την προμήθεια οργάνων εξωτερικών χώρων στους Ζ’, Δ’, 

Λιλιπούπολης, Ελευθερίου Βανιζέλου και Βαμβακοπουλου παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ. 
Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών και με την ανάλογη 

πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς. 
 

 Μπασκέτα μεγάλη εύκολης αποθήκευσης (Ζ’ παιδικός σταθμός) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 

 Προσαρμογή σε πέντε διαφορετικά ύψη από 150 εκ. έως 210 εκ.  

 Σημείωση του σκορ με δύο ειδικούς δείκτες.  

 Να μαζεύει, να αποθηκεύεται και να μετακινείται  

 Να διαθέτει ρόδες.  

 Να συμπεριλαμβάνεται η μπάλα.  

 Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (74x81x260) εκ. 

 Βάρος Προϊόντος: 13,06 κιλά 

 

 Οικολογικό σπιτάκι (Δ’ και Ζ’ παιδικός σταθμός) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 

 Να διαθέτει φωτοβολταϊκό, ταίστρα πουλιών, ανεμόμυλο, κάδους ανακύκλωσης, γλάστρα 

και εργαλεία κηπουρικής.  

 Να διαθέτει σωλήνα περισυλλογής του νερού από τις βροχές ώστε να ποτίζει τα φυτά στη 

γλάστρα.  

 Να είναι ανθεκτικό κατασκευασμένο με σύστημα ANTI-UV ώστε να μην χάνει το χρώμα 

του.  

 Εύκολο στη συναρμολόγηση. 

 Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (140x92x124) εκ. 

 

 Χαρούμενη κάμπια (Δ’ παιδικός σταθμός και παιδικός σταθμός Βαμβακόπουλου) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 

 Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό 

 Να παίρνει πολλές και διάφορες κλίσεις το σώμα της για περισσότερη διασκέδαση 

 Να μπορεί να συναρμολογηθεί σε διάφορα σχήματα 

 Εύκολη συναρμολόγηση 

 Να αποτελείται από πρόσωπο, 4 σπονδύλους και ουρά 

 Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (217x100x108) εκ. 

 

 Σύνθετο όργανο τρενάκι με τσουλήθρα και τούνελ (Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολης) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 



 Η τραμπάλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό βαρέως τύπου 

με μεταλλική βάση και ελατήριο 

 Δύο χειρολαβές στο μπροστινό μέρος 

 Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 83x24x68 εκ.. 

 

 Τρακτέρ με καρότσα (Ζ’ παιδικός σταθμός) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 

 Μονοθέσιο με 4 βασικές ρόδες , 2 τροχούς κίνησης  

 Να συμπεριλαμβάνεται ρυμουλκόμενο 

 Μέγιστο βάρος παιδιού 25κιλά +10 

 

 Ποδηλατάκια (Ζ’ παιδικός σταθμός) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 

 Μέγιστο βάρος συνολικά έως 30 Kg 

 Σκελετός: μεταλλικός από ατσάλι, υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα 

 Κίνηση: σύστημα DIRECT-DRIVE, δυνατότητα να κάνετε πετάλι όπισθεν 

 Πετάλια  με ρουλεμάν 

 Αναρτήσεις: διαθέτει άξονα ταλάντευσης, με διακοσμητικά ελατήρια off-road 

 Τιμόνι: με διπλά ρουλεμάν, τύπου με χειρολαβές 

 Κάθισμα: ρυθμιζόμενο τριών θέσεων, όχημα μονοθέσιο (κάθισμα ένα) 

 Τροχοί: με ρουλεμάν, κίνηση ανεξάρτητη, τετράτροχο (ρόδες τέσσερεις) 

 

 Μαγικό σπιτάκι (Παιδικός σταθμός Βαμβακόπουλου) 

Τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι: 

 Να περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια, τηλέφωνο, τζάκι, φούρνο, πορτούλα με σχισμή για το 

ταχυδρομείο και παράθυρα που ανοιγοκλείνουν. 

 Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ): (128x94x121) εκ. 

 

 Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων 6 σε 1 (Δ’ Παιδικός σταθμός και παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου) 

Το σπιτάκι θα πρέπει να περιλαμβάνει έξι διαφορετικές δραστηριότητες: 

 Μπόουλινγκ  

 Τένις  

 Ποδόσφαιρο  

 Μπάσκετ (με ρυθμιζόμενο καλάθι) 

 Μπάλες Velcro 

 Παιχνίδι ρόλων με το ίδιο το σπίτι 

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία μείωσης απώλειας χρώματος από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 232x138x124 εκ. με ανοιχτές τις δραστηριότητες. 

 

Α/Α Περιγραφή  Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Σύνολο 
1 Μπασκέτα μεγάλη εύκολης αποθήκευσης Τεμ 1 165,00 165,00 

2 Οικολογικό σπιτάκι Τεμ 2 300,00 600,00 

3 Χαρούμενη κάμπια Τεμ  2 300,00 600,00 

4 Σύνθετο όργανο τρενάκι με τσουλήθρα και 

τούνελ 

Τεμ 1 3.200,00 3.200,00 

5 Τρακτέρ με καρότσα  1 175,00 175,00 

6 Ποδηλατάκια  2 179,00 358,00 

7 Μαγικό σπιτάκι  1 380,00 380,00 

8 Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων 6 σε 1  2 310,00 620,00 

Σύνολο 6.098,00 
ΦΠΑ 24% 1.463,52 

Γενικό Σύνολο 7.561,52 
 

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, συναρμολόγησης και τοποθέτησης των 

οργάνων στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 7.561,52€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.011 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,  24/5/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

  Χανιά,   24/5/2022 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 


