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Προς 

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. 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αρ. 13499/3442/20-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, την υπ. αρ. 85617/21/09-11-2021 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Βόλου 

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 δαπέδου 

ασφαλείας (40 m2) στον προαύλιο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα (υπ. αρ. 

85617/21/09-11-2021, Τεχνική έκθεση 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 δαπέδου ασφαλείας στο προαύλιο χώρο του 

βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα. 

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

«Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στον προαύλιο χώρο του βρεφονηπιακού 

 



σταθμού Αρίονα (υπ. αρ. 85617/21/09-11-2021, Τεχνική έκθεση 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 2.430,40 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. 85617/21/09-11-2021, 

Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Προμήθεια, μεταφορά και 

τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας καουτσούκ παιδικής χαράς (πράσινου ή κόκκινου χρώματος) 

σε πλάκες 50 Χ 50 Χ 4 εκ. με πείρους σύνδεσης. Γενικές διαστάσεις: μήκος 500 mm, πλάτος 

500 mm, πάχος 40 mm, βάρος 25,60 kg/m2 περίπου. Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από 

δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, πάχους 30mm, θα αποτελείται από μίγμα 

ανακυκλωμένων κόκκων SBR και πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους max 10mm, θα 

αποτελείται από κόκκους EPDM, οι οποίοι είναι βαμμένοι, με δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ  αποχρώσεων και εν συνεχεία διαδικασία μεταξύ τους συγκόλλησης με κόλλα 

πολυουρεθάνης. Η συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε 

φθορά λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς 

στρογγυλευμένες. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη 

κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό 

τακουνάκι). Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με πύρους, που 

συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω σε βάση σκυροδέματος - άσφαλτο ή 

πλακοστρωμένη επιφάνεια (κατάλληλης κλίσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή 

όμβριων υδάτων) με κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο 

κατασκευαστής της κόλλας. 

Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια (όπου είναι απαραίτητο) 

για απόληξη του δαπέδου (γωνιακό ειδικό τεμάχιο ή μεταλλική τριγωνική ράβδο). Το προϊόν 

πρέπει να συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 (17) - ΕΛΟΤ 

ΕΝ1177+AC:2019, K.Y.A.91808/2020-ΕΝ71.3:2019-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO  

45001:2018, ISO 50001:2018. To προϊόν συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους 

πτώσης 1310 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177+AC:2019, K.Y.A. 91808/2020. Στην τιμή μονάδας 



(τεμ.) περιλαμβάνεται τα πλακίδια, τα ειδικά τεμάχια εγκλωβισμού, η  κόλλα πολυουρεθάνης, 

τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η πλήρης τοποθέτηση και συναρμολόγησή τους, 

καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας (m2), σαράντα 

εννιά  € 49,00/m2. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

m2  
CPV 

Τιμή 
Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 
δαπέδου ασφαλείας καουτσούκ παιδικής 
χαράς (πράσινου ή κόκκινου χρώματος) σε 
πλάκες 50 Χ 50 Χ 4 εκ. με πείρους 
σύνδεσης. Γενικές διαστάσεις: μήκος 500 
mm, πλάτος 500 mm, πάχος 40 mm, 
βάρος 25,60 kg/m2 

m2 40 
33682000-4 
Πλακίδια από 

ελαστικό 
49,00 1.960,00 

 Σύνολο     1.960,00 

     ΦΠΑ 24% 470,40 

     
Σύνολο με 

Φ.Π.Α. 
2.430,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

m2  
CPV 

Τιμή 
Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 
δαπέδου ασφαλείας καουτσούκ παιδικής 
χαράς (πράσινου ή κόκκινου χρώματος) σε 
πλάκες 50 Χ 50 Χ 4 εκ. με πείρους 
σύνδεσης. Γενικές διαστάσεις: μήκος 500 
mm, πλάτος 500 mm, πάχος 40 mm, 
βάρος 25,60 kg/m2 

m2 40 
33682000-4 
Πλακίδια από 

ελαστικό 
  

 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 έκθεση 

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 δαπέδου ασφαλείας στον προαύλιο χώρο του 

βρεφονηπιακού σταθμού Αρίονα (υπ. αρ. 85617/21/09-11-2021, Τεχνική έκθεση 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, …/…/… 

                                  
 


