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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Φ.Μ. : 997708467 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) 
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

Βόλος: 18/7/2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 9435/ΔΕ1553  

 
 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
email 

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
: 38446 
: 24210 - 40740 
: 24210 - 43963 
: ekpaideusi@doepap.gr 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση 

παιχνιδιών - εξοπλισμού προαύλιου 

χώρου, στην αυλή του Β παιδικού 

σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού 

σταθμού Αγριάς.  

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 8.729,6 ευρώ 

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 7.040 ευρώ 

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 8.729,6 ευρώ 

Περιεχόμενα:  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Πληροφορίες Δαπάνης 

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  

 

Ο συντάξας 

Ονοματεπώνυμο: Αγδινιώτης Ηλίας 

Υπογραφή……………………………… 

 

Εγκρίθηκε από Προϊστάμενο  

Ονοματεπώνυμο: ……………………… 

Υπογραφή……………………………… 

 

Εγκρίθηκε από Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Μπέντα Νικολέττα 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών - εξοπλισμού προαύλιου χώρου, 

στην αυλή του Β παιδικού σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού σταθμού Αγριάς.  

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών - εξοπλισμού 

προαύλιου χώρου, στην αυλή του Β παιδικού σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού 

σταθμού Αγριάς., µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών - εξοπλισμού 

προαύλιου χώρου, στην αυλή του Β παιδικού σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού 

σταθμού Αγριάς. Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 19/7/2017, ημέρα Τετάρτη, έως 

τις 21/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Προμήθεια και 

τοποθέτηση παιχνιδιών - εξοπλισμού προαύλιου χώρου, στην αυλή του Β παιδικού 

σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού σταθμού Αγριάς.», στη διεύθυνση 

Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

2421040740. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Προμήθεια και τοποθέτηση 

παιχνιδιών - εξοπλισμού προαύλιου χώρου, στην αυλή του Β παιδικού σταθμού Νέας 

Ιωνίας και του παιδικού σταθμού Αγριάς.» ανέρχεται στο ποσό των 8.729,6 ευρώ µε 

το Φ.Π.Α. (προμήθεια). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  



Σ ε λ ί δ α  | 3 

 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό 

φάκελο, στην Υπηρεσία.  

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα 

απορρίπτεται.  

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.  

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα 

κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά θα συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των 

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από: 

Α/Α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  

3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ 
 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση  

Α/Α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας Χ 

4 Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής, στο σύνολο των παιχνιδιών - εξοπλισμού 
Χ 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :   

Α/Α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Ανοιχτή Χ 
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2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών - εξοπλισμού προαύλιου χώρου, 

στην αυλή του Β παιδικού σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού σταθμού Αγριάς.  

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσ/τα CPV 

1 

Παιχνίδι - σπιτάκι δραστηριοτήτων και τοποθέτηση, 
αποτελούμενο από μία  ορθογωνική πλατφόρμα με 
δίριχτη σκεπή, ένα τραπεζάκι και ένα σκαμνάκι (Β 
Ν. Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

2 

Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρες και τοποθέτηση, 
αποτελούμενο από μία τετράγωνη πλατφόρμα με 
μονόριχτη σκεπή, μία προσαρμοζόμενη τετράγωνη 
πλατφόρμα, μία κυματιστή πλαστική τσουλήθρα, μία 
ίσια πλαστική τσουλήθρα, μία καμπύλη ράμπα 
ανόδου, μία σκάλα ανάβασης (Β Ν. Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

3 

Παιχνίδι - σπιτάκι δραστηριοτήτων και τοποθέτηση, 
αποτελούμενο από μία ορθογωνική πλατφόρμα με 
δίριχτη σκεπή, μία προσαρμοζόμενη ορθογωνική 
πλατφόρμα, 2 τραπεζάκια, 2 πάνελ δραστηριοτήτων, 
ένα καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα 
(παιδικός σταθμός Αγριάς) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

4 

Παιχνίδι αυλής με ελατήρια και τοποθέτηση, 
αποτελούμενο από «πασχαλίτσα» με χειρολαβές και 
κάθισμα, ένα ελατήριο με βάση στήριξης (παιδικός 
σταθμός Αγριάς) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

5 
Παιδικό πλαστικό παιχνίδι - σπιτάκι και τοποθέτηση, 
με τραπεζάκι και δύο καθίσματα (Β Ν. Ιωνίας) Τεμάχιο 1 37524000-7 

Παιχνίδια 

 

Αναλυτικά: 

1. Σπιτάκι δραστηριοτήτων αποτελούμενο από μία ορθογωνική πλατφόρμα με 

δίριχτη σκεπή, ένα τραπεζάκι και ένα σκαμνάκι. 



Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

Ενδεικτικές 
διαστάσεις οργάνου 

Πιστοποίηση Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 2050 mm ΕΝ 1176:2008/1 
Απαιτούμενος χώρος  

5050 Χ 4250 mm, 21,4 m2 

Πλάτος 1250 mm  Μέγιστο ύψος πτώσης 200 mm 

Ύψος 1850 mm  Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 

Α. Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή. Έξι ξύλινες κολώνες διατομής 100 Χ 

100 mm, μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 

διατομής 85 Χ 85 mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, 

ένα σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες 

πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση. 

Β. Τραπεζάκι. Το κάθε τραπεζάκι θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης και θα 

στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. 

Γ. Σκαμνάκι. Το σκαμνάκι, από κόντρα πλακέ θαλάσσης στηριζόμενο σε δύο γωνίες 

από κόντρα πλακέ στην απέναντι πλευρά από την σκεπή. 

 

2. Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρες αποτελούμενο από μία τετράγωνη πλατφόρμα 

με μονόριχτη σκεπή, μία προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, μία κυματιστή 

πλαστική τσουλήθρα, μία ίσια πλαστική τσουλήθρα, μία καμπύλη ράμπα 

ανόδου, μία σκάλα ανάβασης. 

Ενδεικτικές 
διαστάσεις 
οργάνου 

Πιστοποίηση Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 5050 mm ΕΝ 1176:2008/1,3 
Απαιτούμενος χώρος 

8550 Χ 7150mm, 38,0 m2 

Πλάτος 3850 mm  Μέγιστο ύψος πτώσης 1300 mm 

Ύψος 3200 mm  Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 

Α. Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή. Τέσσερις ξύλινες κολώνες διατομής 

100 Χ 100 mm, μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με 

ξυλοδοκούς διατομής 100 Χ 100 mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητικό δάπεδο, ένα ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, 
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κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού 

θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση. 

Β. Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα. Δύο ξύλινες κολώνες διατομής 100 Χ 

100 mm, μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς 

διατομής 100 Χ 100 mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία 

από πτώση. 

Γ. Κυματιστή πλαστική τσουλήθρα. Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία με μεταβολές 

κλίσης κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης αποτελούμενη από χαμηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό.  

Δ. Ίσια πλαστική τσουλήθρα. Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία χωρίς μεταβολές κλίσης 

κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης, χωρίς αιχμηρές άκρες αποτελούμενη από χαμηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την 

υπεριώδη ακτινοβολία και τον στατικό ηλεκτρισμό. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη θα 

διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων.  

Ε. Καμπύλη ράμπα ανόδου. Η ράμπα θα έχει καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς 

διατομής 60 Χ 40mm, δώδεκα ξυλοδοκούς διατομής 95 Χ 35 mm, ένα πολύκλωνο 

συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16 mm. Η καμπύλη 

ράμπα θα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας και στην 

είσοδο προς την πλατφόρμα θα υπάρχει προστατευτική μπάρα πάνω στην οποία θα 

προσαρμόζεται το σχοινί.  

ΣΤ. Σκάλα ανάβασης. Η σκάλα θα αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 

100 Χ 100 mm, δύο πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140 Χ 45 

mm, τέσσερα σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140 Χ 45 mm, δύο κουπαστές 

από ξυλοδοκό διατομής 100 Χ 50 mm. Η σκάλα θα προσαρμόζεται σε μία από τις 

ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια στο πίσω μέρος τους θα 

τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή 

θα λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων.  

 

3. Σπιτάκι δραστηριοτήτων αποτελούμενο από μία ορθογωνική πλατφόρμα με 

δίριχτη σκεπή, μία προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα, δύο τραπεζάκια, 

δύο πάνελ δραστηριοτήτων, ένα καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. 
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Ενδεικτικές 
διαστάσεις 
οργάνου 

Πιστοποίηση Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 2100 mm ΕΝ 1176:2008/1 
Απαιτούμενος χώρος  

5100 Χ 4650 mm, 23,7 m2 

Πλάτος 1650 mm  Μέγιστο ύψος πτώσης 200 mm 

Ύψος 1850 mm  Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 

Α. Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από έξι 

ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100 Χ 100 mm, μία πλατφόρμα που 

αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 85 Χ 85 mm και 

ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, ένα σκέπαστρο δίριχτο 

κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού 

θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση. 

Β. Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα. Θα αποτελείται από δύο ξύλινες 

κολώνες διατομής 85 Χ 85 mm, μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο 

πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 85 Χ 85 mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται 

φράγματα για την προστασία από πτώση. 

Γ. Τραπεζάκια. Το κάθε τραπεζάκι θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης και θα 

στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. 

Δ. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων θα είναι από κόντρα πλακέ 

θαλάσσης και θα φέρουν σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των 

παιδιών. 

Ε. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα αποτελούμενο από μία ημικυκλική 

βάση, ένα πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, ένα 

ημικυκλικό πλαίσιο με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. Το μεταλλικό 

μπαλκόνι θα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. 

 

4. Παιχνίδι αυλής με ελατήρια αποτελούμενο από μία «πασχαλίτσα» με 

χειρολαβές και κάθισμα, ένα ελατήριο με βάση στήριξης. 
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Ενδεικτικές 
διαστάσεις 
οργάνου 

Πιστοποίηση Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 850 mm ΕΝ 1176:2008/1,6 
Απαιτούμενος χώρος  

2900 Χ 2500 mm, 7,3 m2 

Πλάτος 450 mm  Μέγιστο ύψος πτώσης 600 mm 

Ύψος 850 mm  Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 

Η «πασχαλίτσα» θα είναι κατασκευασμένη από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα 

πλακέ θαλάσσης, ενδιάμεσα των οποίων θα υπάρχει κάθισμα από ίδιο υλικό με 

αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται 

δύο σιδηροσωλήνες για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω 

μέρος του καθίσματος και με τη χρήση κατάλληλης βάσης θα είναι στερεωμένο το 

ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή 

παγίδευσης δαχτύλων. 

 

5. Παιδικό πλαστικό σπιτάκι με τραπεζάκι και δύο καθίσματα. 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Πιστοποίηση Απαιτήσεις ασφαλείας 

Μήκος 121 mm,  
πλάτος 105 mm,  
ύψος 126 mm 

ΕΝ 71 1,2,3 Ηλικιακή ομάδα 1,5+ 

 

Παιδικό πλαστικό σπιτάκι με διπλά τοιχώματα και τραπεζάκι με δύο 

καθίσματα με πόρτα που ανοιγοκλείνει, κουδούνι με ηλεκτρονικό ήχο, 

γραμματοκιβώτιο, σχέδια στους τοίχους, ράφια βιβλιοθήκης, αναπαράσταση τζακιού, 

διακοσμητικά παράθυρα και φώτα στο μπροστινό μέρος, νεροχύτη με βρύση και δύο 

ενσωματωμένα καθίσματα με τραπεζάκι στην πίσω πλευρά του. 

 

Προϋποθέσεις - Διευκρινήσεις: 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό παιδικής χαράς με τίτλο «Σπιτάκι 

δραστηριοτήτων αποτελούμενο από μία ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 

ένα τραπεζάκι και ένα σκαμνάκι», «Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρες αποτελούμενο 

από μία τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, μία προσαρμοζόμενη τετράγωνη 

πλατφόρμα, μία κυματιστή πλαστική τσουλήθρα, μία ίσια πλαστική τσουλήθρα, μία 

καμπύλη ράμπα ανόδου, μία σκάλα ανάβασης», «Σπιτάκι δραστηριοτήτων 
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αποτελούμενο από μία ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, μία 

προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα, δύο τραπεζάκια, δύο πάνελ 

δραστηριοτήτων, ένα καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα», «Παιχνίδι αυλής με 

ελατήρια αποτελούμενο από μία «πασχαλίτσα» με χειρολαβές και κάθισμα, ένα 

ελατήριο με βάση στήριξης», με  την  προσφορά  του  ο  κάθε συμμετέχων  θα   

πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς 

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπου θα αναγράφεται ο Κωδικός Παραγωγής του 

οργάνου, (προδιαγραφές του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), 

συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009)). 

Ο εξοπλισμός, υποχρεωτικά θα πρέπει: 

Α. να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 

«Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων» (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). 

Β. να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την 

πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, §1 και άρθρο 5, 

πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), 

συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 

681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 

(Υ.Α. 28492/2009), ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς 

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.) Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή 

προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 

931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986  του προμηθευτή, ότι ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός  πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 

(Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο 

προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα 

οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις απαιτήσεις της 
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παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο 

ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες 

αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από 

την Υπηρεσία. 

3. Προέλευση των προσφερόμενων υλικών 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή όπου θα αναφέρεται η  χώρα 

προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού. 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (ή αρνητική εάν δεν απαιτείται)  του 

προμηθευτή, όπου θα δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής του  προσφερόμενων 

εξοπλισμού καθώς και το τόπο εγκατάστασής του. 

Γ) Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 

απαιτείται δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος 

ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

4. Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα 

αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής (Ο κωδικός παραγωγής 

αφορά μόνο τα όργανα της παιδικής χαράς). 

δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων ειδών. 

στ. Αναφορά στη σειρά των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176:2008 «Εξοπλισμός και 

δάπεδα παιχνιδοτόπων» (ΕΛΟΤ EN 1176:2008), ή άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στα 

διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), 

συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

Κάθε Τεχνική Περιγραφή του εξοπλισμού, θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχέδια 

κατόψεων, όψεων με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους, όπως επίσης και 

προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του. 

5. Επίσημα prospectus / κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων για τα προσφερόμενα είδη 

της κατασκευάστριας εταιρείας που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
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προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη 

θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να 

διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη 

δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.  

6. Υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/1986  του προμηθευτή των οργάνων ότι θα είναι σε 

θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια 

ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, ώστε η παιδική χαρά να συνεχίζει να 

πληροί τις προδιαγραφές της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176: 

2008, σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44/7-8-2014, 

ΑΔΑ: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46 του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και 

τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).  

7. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ασφάλειας στην 

εργασία OHSAS 18.001:2007 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, του προμηθευτή 

ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που καταθέτει ο κάθε συμμετέχων, που 

πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, σχετικά με την 

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς. Στην περίπτωση 

αυτή, ο κάθε συμμετέχοντας οφείλει να δηλώσει στην προσφορά του την εταιρεία 

που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο 

συμμετέχοντα. 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό παιδικής χαράς με τίτλο «Παιδικό πλαστικό 

σπιτάκι με τραπεζάκι και δύο καθίσματα», με  την  προσφορά  του  ο  κάθε 

συμμετέχων   θα   πρέπει να καταθέσει , τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς 

προτύπων ΕΝ 71 1,2,3, με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, όπου θα 

αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός του παιχνιδιού. 

2. Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή 

3. Κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων για το προσφερόμενο είδος της που θα 

επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

4. Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν διανέμει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης η οποία εκμεταλλεύεται το 

προϊόν, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της  συγκεκριμένης 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 
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5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή όπου θα αναφέρεται η  χώρα 

προέλευσης και κατασκευής του παιχνιδιού. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί στην 

προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών - εξοπλισμού προαύλιου χώρου, στην αυλή 

του Β παιδικού σταθμού Νέας Ιωνίας και του παιδικού σταθμού Αγριάς. Ο 

ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (προμήθεια), όπως 

αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 8.729,6 ευρώ µε το Φ.Π.Α. και όλων 

των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα 

γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.  

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσ/τα CPV Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Παιχνίδι - σπιτάκι δραστηριοτήτων και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από μία  
ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 
ένα τραπεζάκι και ένα σκαμνάκι(Β Ν. 
Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

1.170 1.170 

2 

Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρες και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από μία 
τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη 
σκεπή, μία προσαρμοζόμενη τετράγωνη 
πλατφόρμα, μία κυματιστή πλαστική 
τσουλήθρα, μία ίσια πλαστική τσουλήθρα, 
μία καμπύλη ράμπα ανόδου, μία σκάλα 
ανάβασης (Β Ν. Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

3.550 3.550 

3 

Παιχνίδι - σπιτάκι δραστηριοτήτων και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από μία 
ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 
μία προσαρμοζόμενη ορθογωνική 
πλατφόρμα, 2 τραπεζάκια, 2 πάνελ 
δραστηριοτήτων, ένα καμπύλο μπαλκόνι 
με διάτρητη λαμαρίνα (παιδικός σταθμός 
Αγριάς) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

1.350 1.350 

4 

Παιχνίδι αυλής με ελατήρια και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από 
«πασχαλίτσα» με χειρολαβές και κάθισμα, 
ένα ελατήριο με βάση στήριξης (παιδικός 
σταθμός Αγριάς) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

570 570 
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5 
Παιδικό πλαστικό παιχνίδι - σπιτάκι και 
τοποθέτηση, με τραπεζάκι και δύο 
καθίσματα (Β Ν. Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

400 400 

     Σύνολο : 7.040 

     
ΦΠΑ 
24% 

1.690 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 8.729,6 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στον κάθε παιδικό σταθμό, εντός 30 

ημερών, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσ/τα CPV Τιμή 

Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Παιχνίδι - σπιτάκι δραστηριοτήτων και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από μία  
ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 
ένα τραπεζάκι και ένα σκαμνάκι(Β Ν. 
Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

  

2 

Σύνθετο παιχνίδι με τσουλήθρες και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από μία 
τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη 
σκεπή, μία προσαρμοζόμενη τετράγωνη 
πλατφόρμα, μία κυματιστή πλαστική 
τσουλήθρα, μία ίσια πλαστική τσουλήθρα, 
μία καμπύλη ράμπα ανόδου, μία σκάλα 
ανάβασης (Β Ν. Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

  

3 

Παιχνίδι - σπιτάκι δραστηριοτήτων και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από μία 
ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, 
μία προσαρμοζόμενη ορθογωνική 
πλατφόρμα, 2 τραπεζάκια, 2 πάνελ 
δραστηριοτήτων, ένα καμπύλο μπαλκόνι 
με διάτρητη λαμαρίνα (παιδικός σταθμός 
Αγριάς) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

  

4 

Παιχνίδι αυλής με ελατήρια και 
τοποθέτηση, αποτελούμενο από 
«πασχαλίτσα» με χειρολαβές και κάθισμα, 
ένα ελατήριο με βάση στήριξης (παιδικός 
σταθμός Αγριάς) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

  

5 
Παιδικό πλαστικό παιχνίδι - σπιτάκι και 
τοποθέτηση, με τραπεζάκι και δύο 
καθίσματα (Β Ν. Ιωνίας) 

Τεμάχιο 1 37524000-7 
Παιχνίδια 

  

     Σύνολο :  

     
ΦΠΑ 
24% 

 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. : ………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

Τα υπό προμήθεια είδη - εξοπλισμός καθώς και η τοποθέτησή τους θα πρέπει 

να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

Η προμήθεια και η τοποθέτηση του εξοπλισμού, σε κάθε παιδικό σταθμό, θα 

πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα οριστούν από την υπηρεσία 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 

 


