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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πιστοποιημένων οργάνων 
παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας για την  εγκατάσταση εκ νέου παιδική χαράς στον αύλειο 
χώρο του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» επί της οδού 
Κων.Καραμανλη, ποσού 11.000,00 € με τον Φ.Π.Α24% 
(CPV 37535200-9- Εξοπλισμός παιδικής χαράς) 
 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», λαμβάνοντας υπόψη  

1. την Μελέτη 5710/29.11.2018 
2. το πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.5711/29.11.2018,  
3. την υπ΄ αριθμ. Α.Α.Υ. 468/29.11.2018,  εγκεκριμένο αίτημα  (αρ.πρωτ.5718/29.11.2018) 

προμήθεια  πιστοποιημένων οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας για την  
εγκατάσταση εκ νέου παιδική χαράς στον αύλειο χώρο του του  ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου 
Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» επί της οδού Κων.Καραμανλη, ποσού 11.000,00 € με τον 
Φ.Π.Α24%.  

4. Τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι:  
i.  Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά,  

ii.  τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό,  
iii.  τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  
iv.  τους όρους Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς,  
v.  το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,  

5. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει σχετική πίστωση στον Κ.Α 02.10.7135.3 
«Παιδική Χαρά» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος, όπως 
ισχύει, 

6. Την ανάγκη αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα 
ασφαλείας ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118 και 328 για απευθείας αναθέσεις) 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει εγγράφως προσφορά, για την προμήθεια 
εξοπλισμού παιδικής χαράς, όπως φαίνεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά, για 
την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος.  
 
Οι προσφορές θα γίνουν σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι:  
α) τις Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά,  
β) τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό,  
γ) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  
δ) τους όρους Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς,  
ε) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016 του (άρθρο 118 
για απευθείας αναθέσεις) και θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Προέδρου με 
κριτήριο κατακύρωσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά 
μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χαμηλότερη τιμή) 
 
Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού 
Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ και στο ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο 
4412/2016, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση και των συνημμένων εγγράφων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστούς φακέλους καθημερινά 
08:00πμ έως 14:30μμμ, το αργότερο μέχρι την 06/12/2018, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με 
φυσικό (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
agstyl1@otenet.gr). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07/12/2018, ημέρα Παρασκευή/ 
 
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, οι συμμετέχοντες οφείλουν 
να καταθέσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 
µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

 
 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

 
 
 
 
 
 

Γναρδέλλη Μελποµένη 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου 
Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 
 
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΥΛΙΚΑ  

1. ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 2350mm 
Μήκος: 3100mm 
Πλάτος: 1470mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 
Μέγιστο ύψος πτώσης: +1200mm 
Μήκος: 7000mm 
Πλάτος: 3000mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2  
Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση 
Ηλικιακή Ομάδα: +1,5 (Ευκ. Προσβ. Εξ.) 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Η βάση του οργάνου θα αποτελείται από 4 ξύλινους τρικολλητούς δοκούς με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε 
κάθε στρώμα, διατομής: 95Χ95Χ2370mm στους οποίους προσαρμόζονται οι 4 βάσεις πάκτωσης. Στο άνω σημείο 
οι δοκοί (ορθοστάτες) φέρουν οπές Φ13 για την συναρμογή τους και την συγκράτηση τις οριζόντιας δοκού. Για 
την παραπάνω σύνδεση απαιτούνται 2 κοχλίες Μ10, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας για κάθε κολώνα. Στο κάτω 
σημείο κάθε ορθοστάτη προσαρμόζεται μια βάση πάκτωσης.  
Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου θα αποτελείται από 1 μεταλλική δοκό QHS, St-37 διατομής 100Χ50Χ2200mm 
πάχους 3mm η οποία σε κάθε άκρο της φέρει οπές Φ13 για την συναρμογή της με τους ορθοστάτες. Σε 
συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (280mm), η δοκός φέρει μεταλλικές λάμες διατομής 60Χ40Χ8mm 
στις οποίες προσαρμόζονται οι μηχανισμοί συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα). Tα κουζινέτα που 
χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην 
σωλήνα εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ χάλυβα 
St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του κάθε καθίσματος 
απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες Μ8, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας. 
Τα καθίσματα νηπίων θα έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και γύρω από 
την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το κάθισμα φέρει 
εσωτερικά προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή 
ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, 
παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό 
& άνετο στην χρήση . Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν 
θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) 
κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα  διατομής 6mm.  
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν μακροχρόνια την ξυλεία . Είναι 
κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω 
μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές Φ12. Η 
όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια 
Μ10x100. Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας 
από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 
 

2. ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ  

Γενικές διαστάσεις 
Ύψος: 800mm 
Μήκος: 2400mm 
Πλάτος: 496mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας 



Μέγιστο ύψος πτώσης: <800mm 
Μήκος: 4400mm 
Πλάτος: 2500mm 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Χρήστες: 2 
Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός 
Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.) 
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΟΧΙ 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 

Η βάση του οργάνου θα αποτελείται από 2 ξύλινους τρικολλητούς  δοκούς με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) 
νερά σε κάθε στρώμα διατομής 95Χ95Χ500mm στις οποίες προσαρμόζονται οι 2 βάσεις πάκτωσης, και ο 
μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. 

Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος(πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν μακροχρόνια την 
ξυλεία . Είναι κατασκευασμένες από 2 γωνίες μαλακού χάλυβα St-37 διατομής L=40X4mm, ύψους 480mm , και 
στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37 διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει 4 οπές 
Φ12. Η όλη κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμό για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές 
συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται στο κάτω μέρος του ορθοστάτη με 4 μεταλλικά στριφώνια 
Μ10x100.  Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους ασφαλείας 
από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

Ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης  αποτελείται από 2 χαλυβδοσωλήνες St-37-2 διατομής Φ32Χ2mm και 
Φ42Χ3mm αντίστοιχα (κατά DIN 17100), από 2 λάμες 70Χ250mm και 2 λάμες 70Χ270 mm πάχους t=5mm 
συγκολλημένες  στους χαλυβδοσωλήνες. Το αξονάκι διαστάσεων Φ18Χ315mm  είναι συγκολλημένο στον 
χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ42 και δέχεται την οριζόντια δοκό με κασονόβιδες Μ8. Ο μηχανισμός στερεώνεται 
στις δοκούς βάσεις με κασονόβιδες Μ8, περικόχλια ασφαλείας Μ8  και ροδέλες Μ8, όλα γαλβανιζέ. Στα σημεία 
τριβής  χρησιμοποιούνται αυτολιπαινόμενα  κουζινέτα πολυαμιδίου. 

Η οριζόντια δοκός θα αποτελείται και αυτή από 1 ξύλινη τρικολλητή  δοκό με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) 
νερά σε κάθε στρώμα   διατομής : 95Χ95Χ2400mm και  προσαρμόζεται στον μηχανισμό κίνησης με 2 
κασονόβιδες Μ8, ροδέλες Φ10 DIN125 ,περικόχλια ασφαλείας Μ8, πλαστικά προστατευτικά βίδας Φ6-8 και 
πλαστικά καπάκια. Στις απολήξεις της οριζόντιας ξύλινης δοκού, τοποθετούμε 2 καθίσματα από πλακάζ θαλάσσης 
αντιολισθητικής επιφανείας, πάχους 21mm, στερεώνοντας τα με  νοβοπανόβιδες. Επίσης σε απόσταση από την 
εσωτερική άκρη του καθίσματος προς το κέντρο της οριζόντιας δοκού 200mm, τοποθετούμε 2 χειρολαβές 
κατασκευασμένες από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm. Στις χειρολαβές προσαρμόζονται 4 πλαστικά χερούλια 
διαμέτρου Φ32,5 mm από πολυπροπυλένιο με σφαίρα Φ45 στην κορυφή κατά ΕΝ 1176-6. Είναι υλικό ακίνδυνο 
για τα παιδιά, έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία  και είναι ανακυκλώσιμο. Τέλος, κάτω από τα 
καθίσματα τοποθετούνται ειδικά ελαστικά διαστάσεων 700/95/18mm τα οποία χρησιμοποιούνται για να 
αποσβένεται η κρούση του οργάνου με το έδαφος και να αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχημάτων. 

 

3. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4,0cm  

Γενικές διαστάσεις 
Πάχος: 40mm 
Μήκος: 500mm 
Πλάτος: 500mm 
 
Γενική Τεχνική περιγραφή 
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για χώρους όπως παιδότοποι , αυλές σχολείων , χώροι άθλησης , πάρκα 
κυκλοφοριακής αγωγής και όπου αλλού απαιτείται ανάγκη προστασίας από τραυματισμούς κατά την πτώση των 
παιδιών. Παρασκευάζεται κατά 90% από κόκκους ανακυκλωμένων ελαστικών και 10% από πολυμερισμένη 
πολυουρεθάνη σε πλακίδια με σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001:2015 και με πιστοποίηση ΕΝ 1177.  
Στο επάνω μέρος του δαπέδου υπάρχει επίστρωση από EPDM (αιθυλένιο Μονομερές διένιο προπυλενίου (M-
class) ελαστικό) το οποίο είναι είδος συνθετικού καουτσούκ, ενώ το κάτω μέρος κατασκευάζεται από 
ανακυκλωμένο υλικό τύπου SBR. 
 Η βάση του πλακιδίου αποτελείται από πλέγμα για καλύτερη αντικραδασμική  απόδοση και κυκλοφορίας των 
υδάτων. 
Τα  πλακίδια συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς πλαστικούς πύρους και όπου χρειαστεί επικολλούνται με κόλλα 
πολυουρεθάνης. 



Το υλικό είναι 100% ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον & έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης & 
επισκευής. Επίσης είναι υδατοπερατό με άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.  
Οι διαστάσεις των πλακιδίων είναι 500mmx 500mmx 40mm. 
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN 1177:2018 ίσο με 1200mm. (βάρος 26,00 
kg/m2 περίπου). 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, 
με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του 
προϊόντος κατά ISO 9001:2015. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά 
προδιαγραφές EN 1176:2017και EN 1177:2018, σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας. 
 

4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟΥ   
Το προστατευτικό στύλου κατασκευάζεται από αφρώδες υλικό 5cm το οποίο είναι υπενδεδυμένο με δερματίνη 
εξωτερικού χώρου. Το προστατευτικό τοποθετείται και καλύπτει όλο τον στύλο, & σταθεροποιείται με ασφάλεια 
με την χρήση Velcro straps.  
 

5. Μεταφορά & επανεγκατάσταση υπάρχοντος σύνθετου  
 
 
Β. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 του 
κατασκευαστή 
2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN 14001:2015 του 
κατασκευαστή 
3. Πιστοποιητικά εξοπλισμού σύμφωνα με το ΕΝ 1176 & Εν 1177 
  
Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
1. Τα προσφερόμενα είδη να είναι Ελληνικής κατασκευής, ( εγχώρια αγορά).  
2. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε κρούσεις, χτυπήματα κλπ.  
 
Δ. Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας Ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του ν. 
4412/2016, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των 
έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ.Α 02.10.7135.3 «Παιδική Χαρά» 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος Άγιος Στυλιανός, όπως ισχύει.  
 
Ε. Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα λάβει χώρα, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και τη παραλαβή 
των ειδών από την αρμόδια επιτροπή , σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, με κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασμό του, αφού γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και αφού προηγηθεί:  

Α) Η σύνταξη Πρακτικού Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης,  
Β) Η έκδοση εκ μέρους του Αναδόχου των νομίμων τιμολογίων, αποδεικτικού ασφαλιστικής 

ενημερότητας, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, και  
Γ ) η σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  

Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το Ίδρυμα. 
  
Στ. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους με τα λοιπά δικαιολογητικά που 
προβλέπονται, σε κλειστούς φακέλους με την ένδειξη «Προς το Ίδρυμα Άγιος Στυλιανός» και τον τίτλο της 
προμήθειας, εντός του χρόνου που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.  
 
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016 του (άρθρο 118 
για απευθείας αναθέσεις) και θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Προέδρου με 
κριτήριο κατακύρωσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά 
μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χαμηλότερη τιμή) 

 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(CPV - 37535200-9) 

Έχοντας υπόψη:  
1. την Μελέτη 5710/29.11.2018 
2. το πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.5711/29.11.2018,  
3. την υπ΄ αριθμ. Α.Α.Υ. 468/29.11.2018,  εγκεκριμένο αίτημα  (αρ.πρωτ.5718/29.11.2018) προμήθεια  

πιστοποιημένων οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδου ασφαλείας για την  εγκατάσταση εκ νέου παιδική 
χαράς στον αύλειο χώρο του του  ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» επί της 
οδού Κων.Καραμανλη, ποσού 11.000,00 € με τον Φ.Π.Α24%.  

4. Τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι:  
vi.  Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά,  

vii.  τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό,  
viii.  τη Συγγραφή Υποχρεώσεων,  

ix.  τους όρους Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς,  
x.  το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,  

5. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει σχετική πίστωση στον Κ.Α 02.10.7135.3 
«Παιδική Χαρά» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος, όπως ισχύει, 

6. Την ανάγκη αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα 
ασφαλείας ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118 και 328 για απευθείας αναθέσεις) 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

 
Συντάχθηκαν τα παρακάτω άρθρα:  
 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικώς 
περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, μεταφορά και εγκατάσταση εκ νέου παιδική χαράς στον αύλειο χώρο του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» επί της οδού Κων.Καραμανλη 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  
Η Ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 147) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).  
 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά έγγραφα - στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά Χαρακτηριστικά, 
β) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) οι όροι Πρόσκλησης – Υποβολής Προσφοράς, 
ε) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,  
 
Άρθρο 4ο: Τιμές Προσφορών  
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 
προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την 
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα.  
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 
όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να 
χρησιμοποιήσει το έντυπο της προσφοράς της παρούσας.  
 
Άρθρο 5ο : Χρονικό διάστημα εκτέλεσης προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας και η ολοκλήρωση της τοποθέτησης του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέσα σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου  
Α.Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης 
απευθείας ανάθεσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα νόμιμα και προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά και να προβεί σε άμεση έναρξη εκτέλεσης της προμήθειας.  
Β.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές/Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά, β)τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και την οικονομική του 
προσφορά και ευθύνεται για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.  



Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτιστεί να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις του Ιδρύματος.  
Δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Ίδρυμα οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  
Ε. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  
ΣΤ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 
συνιστούν το αντικείμενο της προμήθειας.  
Ζ. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης που θα καταρτιστεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.  
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του Ιδρύματος 
Το Ίδρυμα Άγιος Στυλιανός είναι υποχρεωμένο να δώσει σαφείς κατευθύνσεις στον ανάδοχο για την εκτέλεση της 
προμήθειας. Επίσης υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο τη συμφωνηθείσα αμοιβή στο χρόνο και με τον 
τρόπο που θα προβλεφθεί στη σύμβαση που θα καταρτιστεί μεταξύ των μερών.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών  
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερων από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοσή-εγκατάσταση του εξολπισμού, θα γίνει σε συνεννόηση με το Ίδρυμα, και θα 
περιγραφεί στην σχετική σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ποιότητα προϊόντων  
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, το Ίδρυμα κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα 
προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Παραλαβή  
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή 
την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.  
 
Άρθρο 11ο : Ανωτέρα βία  
1. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν 
για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση.  
2. Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται πλήρως με 
επίσημα έγγραφα, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Ίδρυμα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο 
όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Ίδρυμα.  
3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που καθυστέρησαν λόγω 
ανωτέρας βίας με το ίδιο τίμημα και όρους που θα ορίζονται στην σύμβαση που θα καταρτιστεί μεταξύ των μερών.  
 
Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών  
Οι συμφωνημένες αμοιβές και ο τρόπος πληρωμής τους δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.  
 
Άρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής  



Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο θα λάβει χώρα, μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, με 
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του, αφού γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και αφού προηγηθεί: 1) Η 
σύνταξη Πρακτικού Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της σύμβασης, που έχει οριστεί από το Ίδρυμα Άγιος Στυλιανός για το σκοπό αυτό, 2) Η έκδοση εκ 
μέρους του Αναδόχου των νομίμων τιμολογίων αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αποδεικτικού 
φορολογικής ενημερότητας,  και 3) η σύνταξη χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  
 
Άρθρο 14ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και 
εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα της Ανάθεσης. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει το Ίδρυμα.  
 
Άρθρο 15ο : Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο  
Α.Η σύμβαση θα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.  
Β. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύψει από τη σύμβαση και θα αφορά στην εκτέλεση, 
την εφαρμογή και την ερμηνεία της, ως και τις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, συμφωνείται ότι 
αρμόδια είναι αποκλειστικά, τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο  
Γ. Πριν οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά τη 
λήξη της σχετικής σύμβασης από την εκτέλεση ή ερμηνεία της ή με αφορμή αυτή.  
 
Άρθρο 16ο: Κυριότητα προϊόντων  
Το σύνολο των προμηθευομένων στα πλαίσια της σύμβασης μεταξύ των μερών, αποτελούν ιδιοκτησία του 
Ιδρύματος Άγιος Στυλιανός, το οποίο και μόνο θα έχει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους μετά την 
οριστική παραλαβή τους.  
 
Άρθρο 17ο: Εμπιστευτικότητα  
Περαιτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με τα στοιχεία, 
πληροφορίες, έγγραφα, λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα, να μην ανακοινώνουν σε τρίτους επιτεύγματα, 
στοιχεία, πληροφορίες και γενικά υποθέσεις των οποίων έλαβαν γνώση, με κάθε τρόπο κατά την εκτέλεση των 
συμφωνηθέντων.  
Η παράβαση της εχεμύθειας από τα μέρη συνιστά για αυτά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών τους, παρέχοντας 
το δικαίωμα σε αυτά να καταγγείλουν αζημίως την μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση για το καταγγέλλον μέρος.  
 
Άρθρο 18ο: Εκχώρηση δικαιωμάτων  
Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, η οποιαδήποτε πράξη εκχώρησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
του αναδόχου που θα απορρέουν από την καταρτισθείσα μεταξύ των μερών σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο.  
 
 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως και 
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
  
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Η επωνυμία του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», προς τον οποίο 
απευθύνεται, γ) Ο τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» δ) Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, όπως αυτή θα αναφέρεται στην πρόσκληση, ε) Τα στοιχεία της επιχείρησης ή του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά και περιλαμβάνουν: 
 
Α. Την οικονομική προσφορά. Η προσφορά συνίσταται στην συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου 
οικονομικής προσφοράς του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός»,, που συνοδεύει τα 
έγγραφα της σύμβασης. Σε αυτό υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των 
αναλώσιμων, του κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  
Μαζί με την προσφορά υποβάλλονται:  
1.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος δεόντως υπογεγραμμένη για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης όπως επίσης ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή  
2. Κατά την υποβολή της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, 
ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, θα 
πρέπει να προσκομιστούν εκ μέρους των ενδιαφερομένων:  



α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), της (ΙΚΕ) τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,  
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 
Β. Την Τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει  
1. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα, των προσφερόμενων ειδών, όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.  
2. Η σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή και να δοθούν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.  
3. Η σχετική πιστοποίηση του κατασκευαστή και να δοθούν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού κατά ISO 14001.  
4. Τις σχετικές πιστοποιήσεις του εξοπλισμού κατά ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177 
  
Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.  Σε 
περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από 
προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.  
Το Ίδρυμα Άγιος Στυλιανός δικαιούται και μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών να ζητήσει 
την προσκομιδή και άλλων δικαιολογητικών ή την παροχή διασαφήσεων επί των προσφορών που έχουν ήδη 
υποβληθεί.  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Περιγραφή είδους ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ με 
ΦΠΑ24% 

1 Κούνια ξύλινη νηπίων 2Θ 1 586,00 € 586,00 € 

2 Τραμπάλα ξύλινη 2Θ 1 290,00 € 290,00 € 

3 Μεταφορά σύνθετου με 

γέφυρα 

1 300,00 € 
300,00 € 

4 Δάπεδο ασφαλείας 4,0m 210 34,738 € 7.294,97 € 

5 Προστατευτικό κολώνας 5 80,00 € 400,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 8.870,97 € 

   Φ.Π.Α24% 2.129,03€ 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

11.000,00€ 

 
 
  



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης .............................................................................................................................  
 
έδρα ....................................................... , Οδός ...................................................... , Αριθμός ...... ,  
 
Τηλέφωνο .................................... ,FAX : .................................... E-mail: ..........................................  
 
Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: Όνομα: ………………………………. Επώνυμο ……………………..  
 
 
 
α/α Περιγραφή είδους ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ με 

ΦΠΑ24% 
1 Κούνια ξύλινη νηπίων 2Θ 1   

2 Τραμπάλα ξύλινη 2Θ 1   

3 Μεταφορά σύνθετου με 

γέφυρα 

1  
 

4 Δάπεδο ασφαλείας 4,0m 210   

5 Προστατευτικό κολώνας 5   

   ΣΥΝΟΛΟ  

   Φ.Π.Α24%  

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
(ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


