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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. 
 

 Σύνθετο τρενάκι HDPE 
Το σύνθετο τρενάκι με επένδυση HDPE θα πρέπει να είναι για ηλικίες από 1,5 χρονών και πάνω και να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από 5 παιδιά. Οι διαστάσεις του οργάνου θα πρέπει να είναι 7600 

*1170*1720mm, ενώ οι διαστάσεις του χώρου ασφαλείας 11100*4000 mm και το ύψος πτώσης 700 mm. 
Θα πρέπει να αποτελείται από ξύλινη και πλαστική κατασκευή σε μορφή μηχανής τρένου, με καμπίνα 

μηχανοδηγού και ένα βαγόνι. 
Ο φορέας της μηχανής φέρει κυλινδρικό κάλυμμα από σωλήνα HDPE διαμέτρου 800 mm που σχηματίζει 

σήραγγα για τα παιδιά και εδράζει σε ξύλινο πλαίσιο  Το ξύλινο πλαίσιο καλύπτεται από πλαϊνά και ράμπα 

ανόδου από HDPE. 

Η καμπίνα του μηχανοδηγού επιφάνειας 1000 x 900 mm, αποτελείται από σύστημα 4 ξύλινων 

υποστυλωμάτων, δάπεδο και σκεπή. Τα υποστυλώματα στο κάτω μέρος τους περικλείουν δάπεδο από 

δοκούς 120 x 45 mm. Στο άνω μέρος, στηρίζουν σκέπαστρο από οριζόντιες παράλληλες δοκούς 1200 x 55 x 

45 mm. Η καμπίνα φέρει πλαϊνά παραπετάσματα από HDPE. 

Το βαγόνι με περικλειόμενη επιφάνεια 2000 x 1000 mm, αποτελείται από σύστημα 4 ξύλινων 

υποστυλωμάτων, δάπεδο και σκεπή. Τα υποστυλώματα στο κάτω μέρος τους περικλείουν δάπεδο από 

δοκούς 120 x 45 mm. Στο άνω μέρος, στηρίζουν σκέπαστρο από οριζόντιες παράλληλες δοκούς 1200 x 55 x 

45 mm. Στα πλαϊνά και στην εμπρόσθια πλευρά, φέρει παραπετάσματα από HDPE. Στο εσωτερικό του 

υπάρχουν δύο καθίσματα επιφάνειας 2000 x 300 mm, από HDPE. 

Ανάμεσα στη μηχανή και το βαγόνι, τοποθετείται από ένα ξύλινο σκαλοπάτι για την είσοδο στο τρένο και στο 

βαγόνι. 

Η σκεπή στην καμπίνα του μηχανοδηγού και στο βαγόνι  είναι  κατασκευασμένο από HDPE πάχους 10mm για 

μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο , κάμπτετε σε τοξοειδή σχήμα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ (h=600mm) 

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.  

Η σκάφη έχει μήκος 1500mm, πλάτος 600mm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα πάχους 2mm. Είναι 

διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις 

κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HDPE πάχους 15mm. 

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HDPE πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών 

ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. 

Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος 

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το 

παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.  

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα  στην 

τσουλήθρα. 

 

 



Το όργανο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 και να 

φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, 

επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι  iso 9001, iso 14001, iso 18001, iso 

50001.  

Να παραδοθούν 2 ημέρες πριν την προσφορά δείγματα : 

Τμήμα έγχρωμου πάνελ HDPE πάχους 10mm  ,12mm (μονόχρωμο) και 15mm.(δίχρωμο). 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Σύνολο 
1 Σύνθετο τρενάκι HDPE Τεμ 1 9.215,00 9.215,00 

Σύνολο 9.215,00 
ΦΠΑ 24% 2.211,60 

Γενικό Σύνολο 11.426,60 
 

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, 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 11.426,60 € (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,   5/4/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 

 
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά,     5/4/2021 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 


