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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας µε τοποθέτηση, 
πολυοργάνου παιδικής χαράς στο 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας προς αντικατάσταση παλαιότερου που δεν 
επισκευάζεται. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε την ΥΑ 28492/2009 ΦΕΚ 931Β/2009), των τροποποιήσεων αυτής, των 
πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Η επιλογή των οργάνων θα 
γίνει µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Αφορά την προµήθεια ενός σύνθετου οργάνου παιδικής χαράς που θα καλύψει τις ανάγκες παιχνιδιού στον αύλειο χώρο 
του 1ου  Νηπιαγωγείου στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.  
Το όργανο προτείνεται να είναι µία σύνθετη κατασκευή µε µορφή τραίνου που προσφέρει στα νήπια τις πλέον ελκυστικές 
δραστηριότητες στα πλαίσια του ρόλου παιχνιδιών και φαντασίας.  
Θα αποτελείται από πλατφόρµες, µια διπλή τσουλήθρα, πάνελ εισόδου, τούνελ µε φουγάρο, αναρρίχηση σε αποµίµηση 
ποδιάς τρένου, οροφή και σκάλα.  
Στο όργανο τα µεταλλικά εξαρτήµατα θα έχουν υποβληθεί σε αµµοβολή και  επικάλυψη πούδρας για αντοχή στο χρόνο. Τα 
πλαστικά τµήµατα θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο που έχει υποβληθεί σε διαδικασία άλεσης και έχει προστασία 
έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Το όργανο θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση ότι πληρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176. 
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου. 
• Πλάτος 2,4µ. 
• Μήκος  6,1µ. 
• Μέγιστος ύψος πτώσης 1,2µ. 
• Χωρητικότητα 6 - 10 άτοµα 
 
Ενδεικτική τιµή εµπορίου 8.500,00€   
Συνολική τιµή µε ΦΠΑ 10.540,00€ 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση σύµφωνα µε τα ΕΝ 1176. 
 

Ο Συντάξας 
Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, µη τοξικά, µη αναφλέξιµα, αναγνωρισµένων εργοστασίων που 
έχουν καλή φήµη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του 
Υπουργείου Εµπορίου. 
 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς και 
παράδοσης των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του 
στα υλικά και µέχρι την παράδοση. 
 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα περί ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 02/12/2020  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να 
αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 

 


