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Τμήμα Προμηθειών 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014. 

2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 

4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781). 

5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου απαιτείται η διενέργεια προμήθειας και τοποθέτησης 

εξοπλισμού παιδικής χαράς στο βρεφονηπιακό σταθμό Αρίων (υπ. αρ. 33639/21/14-05-2021, 

Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Η προς ανάληψη δαπάνη κρίνεται 

αναγκαία στα πλαίσια ανανέωσης, εμπλουτισμού και αντικατάστασης παλιού και φθαρμένου 

εξοπλισμού παιδικής χαράς, στο βρεφονηπιακό σταθμό Αρίονα. 

 Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στο βρεφονηπιακό σταθμό Αρίων 

(υπ. αρ. 33639/21/14-05-2021, Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», η οποία 

θα εγγραφεί στον ΚΑΕ: 15-7135.200 (Λοιπός εξοπλισμός), ενδεικτικού προϋπολογισμού 

14.756,00 ευρώ, του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2021.  

 



Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο της (προμήθεια) και θα 

συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). Η 

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

προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε 

διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική 

διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η ανωτέρω προμήθεια θα είναι σύμφωνη με την υπ. αρ. 33639/21/14-05-2021, 

Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η 

μεταφορά - εκφόρτωση - συναρμολόγηση και τοποθέτηση (κατά τρόπο ασφαλή και 

λειτουργικό)  των  οργάνων. Τα υπό προμήθεια είδη (όργανα παιδικής χαράς, βότσαλο 

ποταμού) θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων 

και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

Αναλυτικά:  

Γενικοί όροι 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται: 

- κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι 

αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεση της προμήθειας. 

-  η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση των ειδών της 

προμήθειας (κλείσιμο του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ. ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο μέτρο). 

-  η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 

-  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών.  

 

Γενικές προδιαγραφές - πιστοποιήσεις  

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις 

προδιαγραφές που αναλύονται ακολούθως, ενώ μετά την εγκατάστασή τους μπορεί να γίνουν 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξέταση της συμμόρφωσής τους. Στην περίπτωση που 

έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα, κατά την περίοδο της εγκατάστασης, κι έχει καταργηθεί η ισχύς 

των παλιότερων, με τα οποία έγινε η υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει ο εξοπλισμός να 

συμμορφώνεται με τα νέα πρότυπα.   

Όσον αφορά τον εξοπλισμό (όργανα) πέραν των ιδιαίτερων τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους, υποχρεωτικά θα πρέπει κατά την διαδικασία του διαγωνισμού να 

υποβληθούν: 

 



1. Πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά την παραγωγή (κατασκευή)  

εξοπλισμού παιδικών χαρών. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

(Μ.L.A.). 

2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που να αφορά την  παραγωγή (κατασκευή)  

εξοπλισμού παιδικών χαρών.  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί  από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης 

(Μ.L.A.). 

3. Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε ένα υπό προμήθεια όργανο:  

o Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο για αυτό το σκοπό φορέα 

ελέγχου και διαπίστευσης, ότι πληροί απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 «Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων» 

(ΕΛΟΤ EN 1176) όπως ισχύει ή άλλου ισοδύναμου. Στο πιστοποιητικό θα 

αναγράφεται ο Κωδικός Σειράς Παραγωγής (Βλ. προδιαγραφές του ΦΕΚ 

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

ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 

προσκομίσει με την προσφορά το ως άνω πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 

κάθε οργάνου, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις 

πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν 

συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα 

πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, 

υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η 

ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει 

να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων 

αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των 

προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από 



αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας ελέγχων και την έκδοση 

αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης» (άρθρο 4 

παρ.2 Υ.Α. 28492/2009/ ΦΕΚ 931/Β/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

ΦΕΚ 2029/Β/2014). Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει  τα εν λόγω 

πιστοποιητικά  στην ελληνική γλώσσα. 

o Έντυπο (prospectus) με πλήρη και ακριβή σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες με διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή 

αξονομετρικές απεικονίσεις του) που θα διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον 

τρόπο πάκτωσης και συναρμογής κτλ και τεχνική περιγραφή όλων των 

εξαρτημάτων με οδηγίες συναρμογής και χρήσης με αναλυτικά Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά των Προσφερόμενων ειδών, με Τύπο ή μοντέλο 

προσφερομένου είδους, κωδικό παραγωγής όπου υπάρχει, κωδικούς αριθμούς 

που θα επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας 

με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως 

προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. 

o Εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης, στις οποίες θα περιέχονται 

πληροφορίες για τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του 

εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, τους απαιτούμενους ελέγχους 

των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του και τη συχνότητα διενέργειας 

των ελέγχων και συντήρησης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του οικονομικού φορέα (προμηθευτή):  

o ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο πληρούν τις απαιτήσεις της 

Υ.Α.28492/2009 του (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και ότι ο 

προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα 

τα οριζόμενα. 

o ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο θα είναι ίδια με αυτά του 

δείγματος. 

o οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του Τμήματος Κτιρίων - Υπαιθρίων 

Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του οικονομικού φορέα  (προμηθευτή) ότι θα προσκομίσει  έγγραφη εγγύηση 

της κατασκευάστριας εταιρείας για όλα τα  τμήματα του εξοπλισμού (κινητά τμήματα 



και συρματόσχοινα, όλα τα μεταλλικά μέρη, και τα υπόλοιπα τμήματα)  η οποία θα 

ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) χρόνια, από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του οικονομικού φορέα (προμηθευτή) ότι για τον εξοπλισμό (όργανα), θα 

πρέπει να παρέχει ανταλλακτικά για πέντε (5) έτη. 

 

Προδιαγραφές ποιότητας εξοπλισμού και δαπέδων κατά το σχεδιασμό - κατασκευή - 

εγκατάσταση και έλεγχοι ποιότητας.  

Όσον αφορά τους εξοπλισμούς των παιδικών σταθμών (όργανα) πέραν των 

πιστοποιήσεων, φύλλων ελέγχου κτλ, όπως αναλύονται παραπάνω και των ιδιαίτερων 

τεχνικών χαρακτηριστικών τους, όπως αναλύονται παρακάτω, υποχρεωτικά θα πρέπει να 

πληρούν τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια: 

 

1. Να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό οι ακόλουθες παράμετροι:  

 παιδαγωγικές παράμετροι σχεδιασμού με βέλτιστη λειτουργικότητα και ελκυστική 

εμφάνιση, εργομετρικές παράμετροι σχεδιασμού ανά ηλικιακή ομάδα και μέγιστη 

δυνατή προσβασιμότητα και χρήση και από ΑμεΑ καθώς και ασφάλεια και 

ανθεκτικότητα των επιφανειών (κατάλληλη υφή, ελεγχόμενη μετάδοση θερμότητας, 

στρογγυλεμένες άκρες, έλλειψη στοιχείων παγίδευσης και εγκλωβισμού μερών του 

σώματος, μη χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ). 

 οπτικές και απτικές απαιτήσεις, όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της 

στιλπνότητας, η έλλειψη μεγάλων αλλαγών στα χρώματα λόγω φθοράς (μέγιστη 

σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών  χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων). 

 μηχανικές απαιτήσεις όπως αντοχή, ελαστικότητα, μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, 

κλιματολογικές επιπτώσεις και βανδαλισμούς χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και 

εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση 

δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης των υλικών μετά τη λήξη της 

διάρκειας ζωής των προϊόντων. 

2. Βασικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών είναι:   

 Η επιλογή των υλικών και η χρήση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 Σε κάθε κατασκευή και εξοπλισμό που περιγράφεται στην παρούσα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η δομική αρτιότητα ώστε αυτός να μην αλλοιώνεται πριν από τον 

προγραμματισμένο επόμενο έλεγχο συντήρησης.  



 Επιβάλλεται η χρήση υλικών που δεν προκαλούν κίνδυνο αν έρθουν σε επαφή με το 

δέρμα, ειδικά κατά την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.  

 Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επικάλυψη των επιφανειών του εξοπλισμού δεν 

ενέχει τοξικό κίνδυνο.  

 Απαγορεύεται η χρήση υλικών γνωστών για την ιδιότητά τους να δημιουργούν 

επιφανειακή ανάφλεξη.  

 Στην επιλογή των υλικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται πιθανός κίνδυνος για το 

περιβάλλον κατά την τελική διάθεση του υλικού.  

 Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προστατεύονται με κατάλληλη επεξεργασία από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και τη διάβρωση.  

 Οι θεμελιώσεις πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ 

κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα τη σειρά των Ευρωπαϊκών Πρότυπων ΕΝ1176 

που ισχύουν. 

 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να μην έχουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

3. Να λαμβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση / εγκατάσταση οργάνων οι ακόλουθες 

παράμετροι:  

 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η εργασία πλήρης εγκατάστασης / τοποθέτησης 

του εξοπλισμού  και η παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, έτοιμων προς χρήση.  

4. Να λαμβάνεται υπόψη στην τοποθέτηση / εγκατάσταση των οργάνων το εξής: 

 να έχουν υπολογιστεί, οι ακριβείς διαστάσεις του απαιτούμενου χώρου ασφαλείας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού με 

τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας.  

5. Τα τελικά, κατασκευασμένα προϊόντα (για τα όργανα): 

 να φέρουν σε εμφανές σημείο ενημερωτική σήμανση στην οποία θα αναγράφονται:  

- Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

ή του εισαγωγέα ή του διανομέα. 

- Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής. 

- Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του 

ισοδύναμού του.  

- Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών. 

- Μέγιστο αριθμό χρηστών. 

 να συνοδεύονται από βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και θεμελίωσης, που θα εκδοθεί 

με ευθύνη του αναδόχου και είναι απαραίτητη για την παραλαβή της προμήθειας. Η 

εγκατάσταση του εξοπλισμού (οργάνων) θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 



παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 όπως ισχύει ή ισοδύναμου προτύπου. 

 να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ.  

 

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Σύνθετο δραστηριοτήτων (ατμομηχανή), αποτελούμενο από μία τσουλήθρα, έξι 

διαδραστικά στοιχεία, μία σκάλα, ένα τούνελ. Το όργανο πρέπει να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176-1: 2017 και 1176-3: 2017 όπως ισχύει. Απαιτείται 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 όπως ισχύει και σήμανση 

ποιότητας. Προμήθεια και εγκατάσταση  σύνθετου οργάνου δραστηριοτήτων, με τα 

ακόλουθα ενδεικτικά χαρακτηριστικά (ή ισοδύναμα): 

 Ενδεικτικές διαστάσεις: 

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας  : 29,40 m2 (±3) 

 Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος οργάνου:  378 εκ. (±3), Πλάτος οργάνου: 199 εκ. (±3), Ύψος οργάνου: 144 εκ. (±3), 

Ύψος πτώσης < 60 εκ., Ομάδα ηλικιών 1 - 8 ετών. 

 Το όργανο θα αποτελείται από:  

Μία (1) τσουλήθρα, Έξι  (6) διαδραστικά στοιχεία, Μία (1) σκάλα, Ένα (1) τούνελ 

 Τεχνική Περιγραφή υλικών οργάνου: 

- Δομικά στοιχεία κατασκευής από ανοξείδωτο γαλβανισμένο χάλυβα.  

- Πλατφόρμες κατασκευασμένες από ανθεκτική αντιολισθητική και αδιάβροχη πλάκα HPL, 

πάχους 12mm.  

- Πλευρικά πάνελ, πάχους 12-19 mm, από HPL ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. 

- Τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι με πλευρικά τοιχώματα από HPL.  

- Καθίσματα και σχέδια κατασκευασμένα από πλάκα HPL, ανθεκτικά στις καιρικές 

συνθήκες.  

- Δίοδος τούνελ από διπλό τοίχωμα πολυπροπυλενίου.  

- Καθίσματα κατασκευασμένα από ανθεκτική πλάκα HPL.  

- Ανοξείδωτες μπάρες με βίδες καλυμμένες.  

- Βίδες καλυμμένες με πλαστικά καπάκια ή βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Περιγραφή διαδραστικών στοιχείων 

- Πάνελ καθρέφτης 

- Πάνελ «παίζω μουσική» 

- Πάνελ «μαθαίνω την ώρα» 

- Πάνελ λαβύρινθος 



- Πάνελ «μαθαίνω τα σχήματα» 

- Τραπεζάκι ( με κάθισμα) «μαθαίνω τους αριθμούς» 

Ο εξοπλισμός του οργάνου θα είναι προσαρμοσμένος κατάλληλα ώστε να 

χρησιμοποιείται και από  άτομα με ειδικές ανάγκες. Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176 όπως ισχύει και θα συνοδεύεται από 

όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του [σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης κλπ]. 

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού / κατασκευαστή και 

τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 όπως 

ισχύει ή ισοδύναμου προτύπου. Στην τιμή μονάδας (τεμ.) περιλαμβάνεται η προμήθεια του 

υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, 

θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. 

 

2. Σύνθετο όργανο, αποτελούμενο από δύο πύργους, μία τσουλήθρα, μία σκεπή, τρία 

διαδραστικά στοιχεία, μία σκάλα ισορροπίας. Το όργανο πρέπει να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 1:2017 και 1176-3:2017 όπως ισχύει. Απαιτείται 

πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 όπως ισχύει και σήμανση 

ποιότητας. Προμήθεια και εγκατάσταση  σύνθετου οργάνου, με τα ακόλουθα ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά (ή ισοδύναμα): 

 Ενδεικτικές διαστάσεις 

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:   23,3 m2  (±3) 

 Διαστάσεις οργάνου  

Μήκος 309 εκ. (±3), Πλάτος 166 εκ. (±3), Ύψος 217 εκ. (±3), Ύψος Πτώσης < 60 εκ., Ομάδα 

ηλικιών 1 - 8 ετών 

 Το όργανο θα αποτελείται από:  

Δύο (2) πύργους, Μία (1) τσουλήθρα, Μία (1) σκεπή, Τρία (3) διαδραστικά στοιχεία, Μία (1) 

σκάλα ισορροπίας 

 Τεχνική Περιγραφή υλικών 

- Στύλοι από ανοξείδωτο χάλυβα, προφίλ 80 Χ 80 εκ., γαλβανισμένοi εν θερμώ και 

επικαλυμμένοi με σκόνη.  

- Μπαλκόνια προέκταση πλατφόρμας από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα και επικαλυμμένα 

με σκόνη, καπάκια ασφαλείας πάνω από τη δομή από καουτσούκ ή από πολυπροπυλένιο 

- Πλατφόρμες κατασκευασμένες από ανθεκτική αντιολισθητική και αδιάβροχη πλάκα HPL, 

πάχους 15mm. 



 - Σκεπή, κινούμενα στοιχεία και πλευρικά πάνελ, πάχους 12-15mm, από HPL ανθεκτικά στις 

καιρικές συνθήκες. 

- Τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι με πλευρικά τοιχώματα από HPL.  

- Παράθυρα κατασκευασμένα από πολυκαρβονικό. 

- Χαλύβδινα σχοινιά σε πλεξούδα από πολυπροπυλένιο, συνδεδεμένα με ανθεκτικά πλαστικά 

στοιχεία, καλυμμένα από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο. 

- Ανοξείδωτες μπάρες με βίδες καλυμμένες με πλαστικά καπάκια ή βίδες από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

-  Βίδες καλυμμένες με πλαστικά καπάκια ή βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

-  Τάπες ασφαλείας στην κορυφή της δομής από καουτσούκ ή πολυπροπυλένιο. 

 Περιγραφή διαδραστικών στοιχείων 

- Πάνελ λαβύρινθος 

- Πάνελ «μαθαίνω τα σχήματα» 

- Πάνελ «παίζω μουσική» 

Ο εξοπλισμός του οργάνου είναι προσαρμοσμένος κατάλληλα ώστε να 

χρησιμοποιείται και από  άτομα με ειδικές ανάγκες. Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176 όπως ισχύει και θα συνοδεύεται από 

όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του [σχέδια με τις διαστάσεις 

της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης κλπ]. 

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και 

τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 όπως 

ισχύει ή ισοδύναμου προτύπου. Στην τιμή μονάδας (τεμ.) περιλαμβάνεται η προμήθεια του 

υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, 

θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. 

 

3. Τσουλήθρα αποτελούμενη από μία τσουλήθρα, μία σκάλα. Το όργανο πρέπει να πληροί 

όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176-1:2017 και 1176-3:2017 όπως ισχύει. 

Απαιτείται πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176 όπως ισχύει και 

σήμανση ποιότητας. Προμήθεια και εγκατάσταση τσουλήθρας, με τα ακόλουθα ενδεικτικά 

χαρακτηριστικά (ή ισοδύναμα): 

 Ενδεικτικές διαστάσεις 

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:   15,20 m2  (±3) 

 Διαστάσεις οργάνου 



Μήκος 177 εκ. (±3), Πλάτος 67 εκ. (±3), Ύψος 175 εκ. (±3), Ύψος Πτώσης < 60 εκ., Ομάδα 

ηλικιών  3 - 12 ετών. 

 Το όργανο αποτελείται από : 

Μία (1) τσουλήθρα, Μία (1) σκάλα 

 Τεχνική Περιγραφή υλικών  

- Στύλοι ανοξείδωτοι από γαλβανισμένο χάλυβα με επικάλυψη σκόνης. 

- Πλατφόρμες κατασκευασμένες από ανθεκτική αντιολισθητική και αδιάβροχη πλάκα HPL, 

πάχους 15mm. 

- Πλευρικά πάνελ, πάχους 19mm, από HPL ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες. 

- Τσουλήθρα από ανοξείδωτο ατσάλι με πλευρικά τοιχώματα από HPL. 

- Ανοξείδωτες μπάρες, σκάλες και  κιγκλιδώματα.  

- Βίδες καλυμμένες με πλαστικά καπάκια ή βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- Τάπες ασφαλείας στην κορυφή της δομής από καουτσούκ ή πολυπροπυλένιο. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176 όπως ισχύει και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση 

και συντήρηση του [σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 

χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες 

συντήρησης κλπ]. 

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και 

τα προβλεπόμενα στη σειρά του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 όπως 

ισχύει ή ισοδύναμου προτύπου. Στην τιμή μονάδας (τεμ.) περιλαμβάνεται η προμήθεια του 

υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση, 

θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 

Σύνθετο δραστηριοτήτων (ατμομηχανή), 
αποτελούμενο από μία τσουλήθρα, έξι 
διαδραστικά στοιχεία, μία σκάλα, ένα 
τούνελ 

Τεμάχιο 1 
37535200-9 
Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς 
4.930,00 4.930,00 

2 

Σύνθετο όργανο, αποτελούμενο από δύο 
πύργους, μία τσουλήθρα, μία σκεπή, τρία 
διαδραστικά στοιχεία, μία σκάλα 
ισορροπίας 

Τεμάχιο 1 
37535200-9 
Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς 
5.520,00 5.520,00 

3 
Τσουλήθρα αποτελούμενη από μία 
τσουλήθρα, μία σκάλα 

Τεμάχιο 1 
37535200-9 
Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς 
1.450,00 1.450,00 

 Σύνολο     11.900,00 

     ΦΠΑ 24% 2.856,00 



     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 

14.756,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΤΖΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ 

 

ΜΠΕΝΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/Ε-ΜΑΙL: 

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ.: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 

Σύνθετο δραστηριοτήτων (ατμομηχανή), 
αποτελούμενο από μία τσουλήθρα, έξι 
διαδραστικά στοιχεία, μία σκάλα, ένα 
τούνελ 

Τεμάχιο 1 
37535200-9 
Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς 
  

2 

Σύνθετο όργανο, αποτελούμενο από δύο 
πύργους, μία τσουλήθρα, μία σκεπή, τρία 
διαδραστικά στοιχεία, μία σκάλα 
ισορροπίας 

Τεμάχιο 1 
37535200-9 
Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς 
  

3 
Τσουλήθρα αποτελούμενη από μία 
τσουλήθρα, μία σκάλα 

Τεμάχιο 1 
37535200-9 
Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς 
  

 Σύνολο      

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 

 

 

 

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

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

 

Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με την υπ. αρ. 33639/21/14-05-2021, Τεχνική μελέτη 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail: 

 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………και ημερομηνίας  …………….. πρόσκληση.  
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  
  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
 
 
                                       Ημερομηνία: ……………………………..  

 
 

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

 

 

 

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(General Data Protection Regulation - GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 

2018. 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΔΗΜΟΥ 

ΒΟΛΟΥ, το οποίο εδρεύει στην Νέα Ιωνία Βόλου επί της οδού Σταδίου με Μανδηλαρά, 

Α.Φ.Μ.: 997708467 και Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας Βόλου, που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής 

καλούμενο «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, 

εφαρμόζει με συνέπεια και αυστηρότητα τον νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας μεταξύ άλλων 

μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.   

Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν: Στοιχεία Ταυτότητας 

και Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση, Ηλεκτρονική 

διεύθυνση, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, Αριθμός Ταυτότητας και λοιπά 

νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση), είναι αναγκαία στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του 

αιτήματος σας και προώθησης των συμφερόντων σας. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των 

δεδομένων σας, είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, η 

εκτέλεση σύμβασης και η παρεχόμενη συγκατάθεση. Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται 

και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για 

τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή 

τους, σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι της οικονομικής προσφοράς με θέμα 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στο βρεφονηπιακό σταθμό Αρίων 

(υπ. αρ. 33639/21/14-05-2021, Τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου». 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» έχει λάβει όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των 

προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα διαβιβάσει, ούτε θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους 

για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας. 

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός 

Κανονισμός ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα  έχετε δικαίωμα 

ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα 

περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα 

εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της 

εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, 



καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +302106475628, Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), επικοινωνώντας με το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» στην 

ακόλουθη διεύθυνση: promithies.doepap@gmail. com 

 

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω ότι έλαβα 

γνώση για τη χρήση και επεξεργασία τους από το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» 

 

Βόλος, …/…/… 
                                  

 


