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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Πληροφορίες Δαπάνης 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης  

Πρότυπο Προσφοράς  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        

Κυριαζής Κώστας 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ 

Μυριντζής Αντώνης 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

Χρήστου Γιώργο 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ      

Α.Φ.Μ. : 997708467 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) 

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ.Δ/νση : Kαραμπατζάκη/Αναπαύσεως 

Πληροφορίες    : Κυριαζής Κ. 

Τηλέφωνο         : 2421070770 

Fax                   : 2421040484 

Ε-mail              : athlitismos@doepap.gr 

ΔΑΠΑΝΗ :    Προμήθεια  πάγκων παικτών με 
πλαστικά καθίσματα και προστατευτικά στο  
Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 

 5965,0 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) 

7396,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)  

 

 

            Βόλος 7/9/2017 

  Αριθμ. Πρωτ. :11283/1841 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Προμήθεια  πάγκων παικτών με πλαστικά καθίσματα και προστατευτικά στο    
Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ για τις ανάγκες της Δ/νσης 

Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει   : Προμήθεια  πάγκων παικτών με 
πλαστικά καθίσματα και προστατευτικά στο  Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ  

   µε την 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.)  

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

4. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που 
επισυνάπτεται. 

 

Η πρόσκληση αφορά την      : Προμήθεια  πάγκων παικτών με πλαστικά καθίσματα και 
προστατευτικά στο Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ για τις ανάγκες της Δ/νσης 

Προσφορές γίνονται δεκτές     μέχρι την  Τρίτη  12/9/2017    ώρα:12:00µ.µ, στη ∆/νση 
Αθλητισμού  του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου µε την ένδειξη: Προμήθεια  
πάγκων παικτών με πλαστικά καθίσματα και προστατευτικά στο   Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ για 
τις ανάγκες της Δ/νσης 

 στη ∆/νση: Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης  : Προμήθεια  πάγκων παικτών με πλαστικά 
καθίσματα και προστατευτικά στο  Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ για τις ανάγκες της Δ/νσης 

   που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό     7396,60µε Φ.Π.Α. 

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 
X 

 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονοµική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί 
στην Υπηρεσία.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  



Σ ε λ ί δ α  | 3 

 

11/9/2017Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  

Ver. 1.1 

 

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτεται .  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 
ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του 
N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

                      ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν 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 X 

 

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 
X 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου :   

α/α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 
με Χ 

1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  

 
 
 
 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Προμήθεια  πάγκων παικτών με πλαστικά καθίσματα και προστατευτικά στο    
Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ για τις ανάγκες της Δ/νσης 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

2 δεκαθέσιοι πάγκοι παικτών με πλαστικά καθίσματα και προστατευτικά. 

1 τετραθέσιος πάγκος διαιτητών με καθίσματα και προστατευτικά. 

Το κύριο δομικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατομών: 100 x 40 

x 3mm, 40x40 και 40x20. 

Ο κοιλοδοκός με διατομή 100 Χ 40 Χ 3 mm έχει επιλεγεί για να δημιουργηθεί η βάση του 

πάγκου, 

 πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm. Ο κοιλοδοκός με διατομή 40 x 40 x3 mm 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ορθογώνιου πλαισίου στήριξης των 

καθισμάτων με πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Το 

μήκος των δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων που 

θέλουμε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. 

Ο κοιλοδοκός με διατομή 40 x 20 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του πίσω μέρους αλλά 

και του σκέπαστρου του πάγκου.  

Το πλήθος των παραπάνω καμπύλων στοιχείων ποικίλει ανάλογα με τον 



Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

11/9/2017Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  

Ver. 1.1 

 

αριθμό των καθισμάτων που θέλουμε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. Για τη σύνδεση όλων 

των 

παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιείται ηλεκτροσυγκόληση ARGON. 

Η όλη κατασκευή βάφεται με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώμα 

βαφής 

είναι λευκό. 

Χρησιμοποιείται κυψελοειδές πολυκαρμπονικό πάχους 6mm για την κάλυψη του 

σκέπαστρου και των πλαϊνών. Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρμπονικού επί του 

σκελετού, χρησιμοποιείται γωνία αλουμινίου.  

Ο σκελετός των προστατευτικών είναι από δοκό 40x20.  

Τα καθίσματα είναι πλαστικά, με διπλό κέλυφος πλάτης, κατασκευασμένα από υψηλής 

ποιότητας πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο, ύψους 33cm πλάτους 44cm και βάθους 

45cm, χρώματος κόκκινου. Είναι ανθεκτικά στις ακτίνες UV, αντιστατικά με βραδύκαυστη 

κατεργασία (ανήκουν στην κατηγορία Β2). Η στερέωσή τους γίνεται σε δύο σημεία με τάπα 

γεμίσματος.  

 

Η κατασκευάστρια κα προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 

14001 και OHSAS 18001. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Αθλητισμού για   : Προμήθεια  πάγκων παικτών με πλαστικά καθίσματα και 
προστατευτικά στο  Βοηθητικό γήπεδο ΕΑΚ για τις ανάγκες της Δ/νσης 

 όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 7396,60€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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 CPV Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική Δαπάνη 
χωρίς ΦΠΑ 

1 39113300-0 2 δεκαθέσιοι πάγκοι 

παικτών με πλαστικά 

καθίσματα και 

προστατευτικά και 1 

τετραθέσιος πάγκος 

διαιτητών με καθίσματα 

και 

προστατευτικά(βοηθητικό 

ΕΑΚ) 

σετ 1 5965,0 5965,0  

 

 

 

 

 

 

 

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

5965,0 

     ΦΠΑ 
24% 

1431,60 

     Σύνολο 
με Φ.Π.Α 

7396,60 

 

Τα υλικά επισκευής-συντήρησης εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

α/α CPV Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 39113300-0 2 δεκαθέσιοι πάγκοι 

παικτών με πλαστικά 

καθίσματα και 

προστατευτικά και 1 

τετραθέσιος πάγκος 

διαιτητών με 

καθίσματα και 

προστατευτικά(βοηθη

τικό ΕΑΚ) 

σετ 1   

 

 

 

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

 

     ΦΠΑ 
24% 

 

     Σύνολο 
με Φ.Π.Α 

 

 

Αναγραφή ολογράφως   το Σύνολο με Φ.Π.Α. : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Τα υλικά    θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τα υλικά (πάγκοι παικτών)     θα παραδοθούν έγκαιρα  στους χώρους     της Δ/νσης 

Αθλητισμού   με ευθύνη του αναδόχου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου  2017 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

                    


