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Θέµα: Μελέτη προµήθειας οργάνων εξωτερικών χώρων Παιδικών Σταθµών 

 
Τεχνική Περιγραφή 
 
Η τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για τον προαύλιο χώρο των Παιδικών 

Σταθµών του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του ∆ήµου Χανίων, µε 
κωδικό CPV 37535200-9 «Εξοπλισµός Παιδικής Χαράς». 

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. Τα 
πλαστικά υλικά θα είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

Ο Χρωµατισµός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται θα είναι επιλογής των 
Παιδικών Σταθµών του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. 

 
1. Κάµπια τούνελ 

Κάµπια τούνελ από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, που αποτελείται από 4 κοµµάτια 
τούνελ διαφόρων χρωµάτων µε παραθυράκια, κεφάλι κάµπιας και ουρά. Ενδεικτικές διαστάσεις 
217*100*108 εκατοστά. 
 

2. Τσουλήθρα µεγάλη 
Τσουλήθρα από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, µε καµπυλωτή σκάφη 
κατεβάσµατος και οµαλό τελείωµα, µε χώρο καθίσµατος στην κορυφή και προστατευτικά χερούλια 
κράτησης. Ενδεικτικές διαστάσεις 253*80*140 εκατοστά. 
 

3. Σπίτι εξοχής 
Σπιτάκι εξοχής από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής µε ανοιγόµενη πόρτα και 
παράθυρα. Ενδεικτικές διαστάσεις 129,5*89*118 εκατοστά. 
 

4. Τρίκυκλο 
Τρίκυκλο από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής µε βολικά χερούλια κράτησης στο 
τιµόνι, διπλές πίσω ρόδες και χαµηλό κάθισµα. Ενδεικτικές διαστάσεις 51*43*44 εκατοστά. 
 

5. Φορτηγό 
Φορτηγό αυλής από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής µε ανοικτή καρότσα µε 
ενδεικτικές διαστάσεις 48 εκατοστά. 
 

6. Πυροσβεστικό αυτοκίνητο 
Πυροσβεστικό αυτοκίνητο αυλής από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, µε σκάλα και 
ενδεικτικές διαστάσεις 25*16*46 εκατοστά. 
 

7. Κουνιστό παιχνίδι ζωάκι 
Κουνιστό παιχνίδι µιας θέσης από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σε µορφή ζώου, 
µε στρογγυλεµένες γωνίες, αντιολισθητικά χερούλια κράτησης, ψηλή πλάτη και πλατιά βάση στη 



θέση καθίσµατος, τραχύ κάθισµα και θέση ποδιών για να µην γλιστράει. Ενδεικτικές διαστάσεις 
83*28*40 εκατοστά. 
 

8. Μπασκέτα 
Μπασκέτα επιδαπέδια από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής µε ενδεικτικό 
ρυθµιζόµενο ύψος από 117 έως 177 εκατοστά. 
 

9. Τραµπάλα διπλή αλογάκι 
Τραµπάλα δύο θέσεων από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής µε σταθερή βάση, σε 
σχήµα αλογάκι, µε αντιολισθητικά χερούλια κράτησης και ενδεικτικές διστάσεις 120*34*47 
εκατοστά. 
 

10. Κάστρο παιδότοπος µε τσουλήθρα 
Κάστρο παιδότοπος από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής µε ρεαλιστικούς τοίχους 
κάστρου, πόρτα και παράθυρα, ακροπύργιο, πλατφόρµα και κρυφή τσουλήθρα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις 147*127*131 εκατοστά. 
 

11. Παιδότοπος γυµναστήριο 
Παιδότοπος γυµναστήριο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, µε οκτώ 
διαφορετικούς συνδυασµούς στησίµατος, µε σπιτάκι αναρρίχησης µε τούνελ, τοίχους αναρρίχησης, 
ανοιγόµενη πόρτα και δύο µεγάλες τσουλήθρες. Ενδεικτικές διαστάσεις 445*114*128 εκατοστά. 
 

12. Τραµπάλα διπλή ψαράκια 
Τραµπάλα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σε σχήµα ψαριών, δύο 
θέσεων µε σταθερή βάση, χερούλια κράτησης και ενδεικτικές διαστάσεις 122*41*58 εκατοστά.  
 

13. Τσουλήθρα µικρή 
Τσουλήθρα µικρή από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, µε καµπυλωτή σκάφη 
κατεβάσµατος και οµαλό τελείωµα. Ενδεικτικές διαστάσεις 106*54*64,5 εκατοστά. 
 

14. Παιδότοπος 
Παιδότοπος µεγάλος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, µε τέσσερα 
διαφορετικά επίπεδα παιχνιδιού, µεγάλες κρυψώνες και τούνελ µπουσουλίµατος, τοίχους 
αναρρίχησης, δύο τσουλήθρες µία µικρή και µία µεγάλη µήκους 180 εκατοστά. Ενδεικτικές 
διαστάσεις 178*330*211 εκατοστά. 
 

15. Τραπεζάκι πικ νικ 
Τραπέζι πικ νικ τεσσάρων νηπίων από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής, µε 
στρογγυλεµένες γωνίες, µε τρύπα για τοποθέτηση οµπρέλας. Ενδεικτικές διαστάσεις 94*73*48 
εκατοστά. 

 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός των υπό προµήθεια ειδών ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑ 

εξόδου 15-7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων εξωτερικών χώρων Παιδικών Σταθµών» του 
προϋπολογισµού έτους 2015 είναι ο παρακάτω: 

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κάµπια τούνελ Τεµάχιο 7 195,00 1.365,00 
2 Τσουλήθρα µεγάλη Τεµάχιο 1 200,00 200,00 
3 Σπιτάκι εξοχής Τεµάχιο 5 300,00 1.500,00 
4 Τρίκυκλο Τεµάχιο 4 45,00 180,00 
5 Φορτηγό Τεµάχιο 10 8,00 80,00 



6 Πυροσβεστικό αυτοκίνητο Τεµάχιο 10 25,00 250,00 
7 Κουνιστό παιχνίδι ζωάκι Τεµάχιο 5 45,00 225,00 
8 Μπασκέτα Τεµάχιο 2 65,00 130,00 
9 Τραµπάλα διπλή αλογάκι Τεµάχιο 4 60,00 240,00 
10 Κάστρο παιδότοπος µε τσουλήθρα Τεµάχιο 1 390,00 390,00 
11 Παιδότοπος γυµναστήριο Τεµάχιο 2 705,00 1.410,00 
12 Τραµπάλα διπλή ψαράκια Τεµάχιο 3 80,00 240,00 
13 Τσουλήθρα µικρή Τεµάχιο 2 40,00 80,00 
14 Παιδότοπος Τεµάχιο 2 900,00 1.800,00 
15 Τραπεζάκι πικ νικ Τεµάχιο 2 110,00 220,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.310,00 
Φ.Π.Α. 23% 1.911,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.221,30 
 
 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 

Το αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για τους 
εξωτερικούς χώρους των Παιδικών Σταθµών. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν την 
τεχνική περιγραφή όπως αναφέρεται ανωτέρω και είναι τα εξής: 

 
• Κάµπια τούνελ 
• Τσουλήθρα µεγάλη 
• Σπιτάκι εξοχής 
• Τρίκυκλο 
• Φορτηγό 
• Πυροσβεστικό αυτοκίνητο 
• Κουνιστό παιχνίδι ζωάκι 
• Μπασκέτα 
• Τραµπάλα διπλή αλογάκι 
• Κάστρο Παιδότοπος µε τσουλήθρα 
• Παιδότοπος γυµναστήριο 
• Τραµπάλα διπλή ψαράκια 
• Τσουλήθρα µικρή 
• Παιδότοπος 
• Τραπεζάκι πικ νικ 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 
• Του Ν. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Της Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) 

 
Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. 

Ο ∆ΟΚΟΙΠΠ έχει το δικαίωµα να µην καλύψει όλη την προϋπολογιζόµενη ποσότητα. 
Τυχόν δαπάνες µεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 



Άρθρο 4ο: Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της κάθε προµήθειας θα γίνει 
από την τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Άρθρο 5ο: Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των προσφερόµενων ειδών  

Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί 
ο Οργανισµός, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης των 
προσφερόµενων ειδών από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της (της υπηρεσίας) θα 
πραγµατοποιείται εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών. 

 
Άρθρο 6ο: Παραλαβή 

Η παραλαβή των προσφερόµενων ειδών θα γίνει από την αρµόδια τριµελή επιτροπή του 
άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Άρθρο 7ο: Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 & 
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.            

           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   Χανιά 24 Μαρτίου 2015     Χανιά 24 Μαρτίου 2015 
Ο Πρόεδρος     Η Προϊσταµένη ∆/νσης Προσχολικής 
         Αγωγής 

 

      Βλαχάκης Μιχάλης          Τζιράκη Ειρήνη 

 
 

 

 

 

 


