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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κως, 18/12/2019 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                         Αρ.Πρωτ.:3287 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                        
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΩ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 2019-20 ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ», ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.  
 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Κω 
ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας διοργάνωσης «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ» με την χρήση ηλεκτρονικού τρένου και φουσκωτών παιχνιδιών  για τα 
Χειμερινά  Ιπποκράτεια 2019-20 του ΔΟΠΑΒΣ   ,με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη 
τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.666,02  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
διάρκεια  της σύμβασης έως και τις 8/1/2020,  από την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  
 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές και   
παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη σχετική προσφορά, μέχρι την Τρίτη 24 
Δεκεμβρίου 2019,  στις 09.00 π. μ .στην διεύθυνση  του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ Κω , Άγιος 
Ελευθέριος, έναντι νέου  Δημοτικού Σταδίου ‘‘Ανταγόρας’’  Κως, 1ος όροφος. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τους όρους της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος  από το Δ. Ο .Π. Α. Β .Σ. Κω ,  στο τηλέφωνο 22420-
25316 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Ανδρογιώργη Γιώργο  στο   Δ.Ο.Π.Α..Β.Σ. Κω και 
στο τηλέφωνο 22420-25316.      
         Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, υποβάλλεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.      

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει 
να υποβάλλουν, επί αποδείξει  προσφορά.  Η προσφορά υποβάλλεται σ’ έναν (1) κύριο 
εξωτερικό, : 
 
Στον εξωτερικό φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης  σε ορκωτό λογιστή και τον τίτλο της παροχής υπηρεσίας.   

 Τα στοιχεία του Αποστολέα.   
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 Ο φάκελος πρέπει να περιέχει  τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
 
A). Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου η οποία υποβάλλεται από τον 
οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 
79α του Ν.4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 
συντάσσονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 
B). Πιστοποιητικά, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.  

B1). Φορολογική Ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για 
τον οικονομικό φορέα. 

B2). Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση 
Αρχή και αφορά : Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν 
απασχολούν. Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. Οι 
ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. Οι 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 
(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για 
το προσωπικό που απασχολούν. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Γ). Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά, Νομικό Πρόσωπο, εταιρία ΟΕ, 
ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, που να δηλώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και το 
παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπο τους. 

Δ. Τεχνική Προσφορά, περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ειδικότερα 
αυτά που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 3811/ 17-12-2019-Τεχνική Έκθεση του 
Τμήματος Πολιτισμού του Δ .Ο. Π. Α. Β .Σ. Κω. Στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
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επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και 
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 94 παρ. 4 Ν.4412/16).  

Ε. Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το 
τιμολόγιο προσφοράς της συνημμένης τεχνικής περιγραφής. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της 
δαπάνης. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας , θα 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα.  

 
 
        
 
 

Συνημμένα ακολουθούν: 
1) Τεχνικές Προδιαγραφές, 
2)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ  

 

           Στο πλαίσιο των πολιτιστικών  εκδηλώσεων των Ιπποκρατείων ο Δημοτικός 

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κω  

ΔΟΠΑΒΣ Κω), προγραμματίζει τη διοργάνωση «Χριστουγεννιάτικου χωριού»  από 

(24/12/2019-7/1/2020) με την χρήση ηλεκτρονικού τρένου και φουσκωτών παιχνιδιών  

για τα Χειμερινά  Ιπποκράτεια 2019-2020. Το τρενάκι και τα φουσκωτά πρέπει να 

πληρούν τους κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλούς  λειτουργίας. 

             Οι ώρες λειτουργίας θα είναι 10:00-14:00 και 17:00 – 21:00 καθημερινά με 

ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά.  

Η Διενέργεια της δαπάνης θα γίνει με απευθείας ανάθεση. Οι ενδιαφερόμενοι  

είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προσφορά επί του συνόλου της δαπάνης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της δαπάνης. Η 

διάθεση πίστωσης θα βαρύνει τον Κ.Α  15.6471.0002 του 2019  με το ποσό των 

13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α, και τον Κ.Α  15.6471.0002 του 2020  

με το ποσό των 11.666,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η σύμβαση θα έχει 

ισχύ  από την υπογραφή της έως  8/1/2020. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα καταθέσει Φάκελο  
Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει: 

 
1) Υπεύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία όλων των φουσκωτών και του 

ηλεκτροκίνητου τρένου.  
2) Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 στο 

πεδίο εφαρμογής «Διοργάνωση Παιδικών Εκδηλώσεων». 





4 

 

3) Πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας των φουσκωτών παιχνιδιών. 
4) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη Αστικής Ευθύνης του αναδόχου έναντι τρίτων, 

για ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις 
αυτού ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και θα σχετίζονται με τη 
διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος. 

 
Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούν με υπεύθυνες δηλώσεις  οι: 

Υποχρεώσεις και ευθύνες αναδόχου 
 

  Ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των παιδιών και όλων των 
εν γένει επισκεπτών που θα χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω παιχνίδια και θα 
συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες δραστηριότητες.  

 Η ηλεκτροδότηση για την υλοποίηση της εκδήλωσης θα παρασχεθεί δωρεάν από τον 
Δήμο Κω.  

 Η επίβλεψη των επισκεπτών και της ασφαλούς λειτουργίας των παιχνιδιών ανήκει 
αποκλειστικά στον ανάδοχο, ο οποίος θα είναι καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος και για 
κάθε πράξη ή παράλειψη των εκπροσώπων του και του προσωπικού που θα 
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.  

 Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος για την έκδοση οποιασδήποτε φύσης άδειας από 
οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτηθεί, προκειμένου η εκδήλωση να διενεργηθεί σε 
απόλυτα νόμιμα πλαίσια. 

 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την 
απεγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο της εκδήλωσης. 

 Ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για τυχόν ζημιές, 
βλάβες, φθορές ή σωματικές βλάβες που τυχόν επέλθουν κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης, της λειτουργίας και της απεγκατάστασης των μηχανημάτων και 
υλικών, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε περιουσία του Δήμου Κω. 

 Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τυχόν συναρμολογήσεις και τοποθετήσεις, 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο δοκιμαστικός έλεγχος για την ορθή 
και ασφαλή λειτουργία του.  

 Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη του 
εξοπλισμού. 

 Όλος ο υλικός εξοπλισμός που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε άριστη 
κατάσταση τεχνικά και αισθητικά, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
εκδήλωσης. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τον ΔΟΠΑΒΣ Κω, και να συμμορφωθεί με 
τυχόν υποδείξεις του τελευταίου κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης και κατά την 
υλοποίησή της. 

 Όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει ο ανάδοχος τόσο κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης όσο και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, θα είναι νομίμως 
απασχολούμενο.  

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχολήσει, 
για την ποιότητα της εργασίας του και οποιασδήποτε ζημίας προκύψει από αυτό. 

 Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση 

της ορθής εγκατάστασης και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτροκίνητου τρένου 

και των φουσκωτών παιχνιδιών. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι εταιρία ή φυσικό πρόσωπο με τριετή τουλάχιστον 

λειτουργία και εμπειρία σε παρόμοιες μισθώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στον 

διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται 

με την μίσθωση και λειτουργία παιχνιδιών. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
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θα πρέπει να αποδείξουν με στοιχεία (φορολογικά, επιμελητήριο κ.α.) την 

επαγγελματική τους αξιοπιστία και εμπειρία στην υλοποίηση της ανωτέρω 

ανάθεσης. 

  

 Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα γίνει με εξόφληση του 

ποσού μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την Καλή Εκτέλεση από 

την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ.  Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΟΠΑΒΣ 

ΚΩ.  Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016   καθώς και την οικονομική προσφορά του αναδόχου, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.   

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία για την παροχή υπηρεσίας.                                                          

                                                   

                                                                        Υπεύθυνος των πολιτιστικών Ιπποκρατείων                 

                                                                                           Ανδρογιώργης Γεώργιος 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
                              

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
(15) 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Ηλεκτρονικό παιδικό 14 Θέσιο τρένο 
σταθερής τροχιάς διαμέτρου 6 έως 9 
μέτρων(3 βαγόνια των 4 θέσεων και 1 
ατμομηχανή των 2 θέσεων).Για παιδιά 
από 4 έως 12 ετών 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
1 

750,00 € 15  11.250,00 € 13.950,00 € 

Φουσκωτό παιχνίδι aquarium 
5μx5μx5μ (υλικό:PVS).Κατάλληλο για 
παιδιά από 4 χρονών και άνω με 
αφρώδες προστατευτικό δάπεδα 
εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

1 120,00 € 15  1.800,00 € 2.232,00 € 

Φουσκωτό παιχνίδι το 
πολυγυμναστήριο (5μ Χ 6μ Χ 3,6μ 
ύψος) (υλικό:PVS) Κατάλληλο για 
παιδιά από 4 χρονών και άνω με 
αφρώδες προστατευτικό δάπεδα 
εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

1 120,00 € 15  1.800,00 € 2.232,00 € 

Φουσκωτή πειρατική γαλέρα (3μ Χ 8μ 
Χ 4μ ύψος). (υλικο:PVS) Κατάλληλο για 
παιδιά από 4 χρονών και άνω με 
αφρώδες προστατευτικό δάπεδα 
εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

1 120,00 € 15  1.800,00 € 2.232,00 € 

Φουσκωτό παιχνίδι λαβύρινθος 6μ 
(διάμετρος) 3μ (ύψος). (υλικό:PVS) 
Κατάλληλο για παιδιά από 4 χρονών 
και άνω με αφρώδες προστατευτικό 

1 216,13 € 15  3.241,95 4.020,02 € 
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δάπεδα εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19.891,95 € 
 

  ΦΠΑ 24%   4.774,07 € 
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  24.666,02 € 
 

 

Ο συντάξας: 

Μαυρολέων Ιωάννης 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ                                    

                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ 

ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                     

                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ     

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                                                                              
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
(15) 

 ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Ηλεκτρονικό παιδικό 14 Θέσιο τρένο 
σταθερής τροχιάς διαμέτρου 6 έως 9 
μέτρων(3 βαγόνια των 4 θέσεων και 1 
ατμομηχανή των 2 θέσεων).Για παιδιά 
από 4 έως 12 ετών 

ΤΕΜΑΧΙΟ  
1 

750,00 € 15    

Φουσκωτό παιχνίδι aquarium 
5μx5μx5μ (υλικό:PVS).Κατάλληλο για 
παιδιά από 4 χρονών και άνω με 
αφρώδες προστατευτικό δάπεδα 
εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

1 120,00 € 15    

Φουσκωτό παιχνίδι το 
πολυγυμναστήριο (5μ Χ 6μ Χ 3,6μ 
ύψος) (υλικό:PVS) Κατάλληλο για 
παιδιά από 4 χρονών και άνω με 
αφρώδες προστατευτικό δάπεδα 
εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

1 120,00 € 15    

Φουσκωτή πειρατική γαλέρα (3μ Χ 8μ 1 120,00 € 15    





7 

 

Χ 4μ ύψος). (υλικο:PVS) Κατάλληλο για 
παιδιά από 4 χρονών και άνω με 
αφρώδες προστατευτικό δάπεδα 
εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

Φουσκωτό παιχνίδι λαβύρινθος 6μ 
(διάμετρος) 3μ (ύψος). (υλικό:PVS) 
Κατάλληλο για παιδιά από 4 χρονών 
και άνω με αφρώδες προστατευτικό 
δάπεδα εμπρός από το κάθε παιχνίδι 

1 216,13 € 15    

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  ΦΠΑ 24%    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




