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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. 
 

 Τούνελ χαρούμενη κάμπια 
Το τούνελ χαρούμενη κάμπια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, να πάρει 

διάφορες κλίσεις, εύκολη συναρμολόγηση και να αποτελείται από πρόσωπο, 4 σπόνδυλους και ουρά. Οι 

διαστάσεις θα πρέπει να είναι 217x100x108 εκ.. 
 

 Γιγάντια τσουλήθρα 

Η γιγάντια τσουλήθρα θα πρέπει να έχει μήκος διαδρομής ολίσθησης 1,8 μέτρα και να διαθέτει ασφαλή 

τοιχώματα και στρογγυλεμένες γωνίες για ασφαλή ολίσθηση των παιδιών. Η σκάλα πρέπει να διαθέτει 

ενσωματωμένα κάγκελα και φαρδιά σκαλοπάτια για εύκολο σκαρφάλωμα.  

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 213x122x134 εκ.. 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Σύνολο 
1 Τούνελ χαρούμενη κάμπια Τεμ 1 235,00 235,00 

2 Γιγάντια τσουλήθρα Τεμ 1 169,08 169,08 

Σύνολο 404,08 
ΦΠΑ 24% 96,98 

Γενικό Σύνολο 501,06 
 

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 501,06 € (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,  17/5/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  
 

 
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά,    17/5/2021 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 


