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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την προμήθεια οργάνων εξωτερικών χώρων Παιδικών 

Σταθμών 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. 
 

 Κέντρο παιδικής χαράς 
Το κέντρο παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει γωνία αναρριχήσεως, σκάλα εισόδου, 2 πλατφόρμες ‘υψους 

90 εκ., ανοξείδωτη τσουλήθρα μήκους 90 εκ., σπιτάκι με παιχνίδι, πύργο χωρίς οροφή και πύργο με οροφή. 

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 383x342x344 εκ.. 
 

 Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων 6 σε 1 

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 233x133x124 εκ. με ανοιχτές τις δραστηριότητες. 

 

 Τραμπάλα ελατήριο ποδήλατο 

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

και ελατήριο. Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 78x26x66 εκ.. 

 

 Τραμπάλα ελατήριο φορτηγάκι  

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

και ελατήριο. Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 83x24x68 εκ.. 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Σύνολο 
1 Κέντρο παιδικής χαράς Τεμ 1 4.168,13 4.168,13 

2 Σπιτάκι πολλών δραστηριοτήτων 6 σε 1 Τεμ 1 153,72 153,72 

3 Τραμπάλα ελατήριο ποδήλατο Τεμ  1 216,88  216,88 

4 Τραμπάλα ελατήριο φορτηγάκι Τεμ 1 191,33 191,33 

Σύνολο 4.730,06 
ΦΠΑ 24% 1.135,21 

Γενικό Σύνολο 5.865,27 
 

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 5.865,27 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.011 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,  22/3/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 

 
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά,    22/3/2021 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 


