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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1

Πόλη

Άγιος Στέφανος

Ταχυδρομικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR30005001, GR30007101, GR30007201
GR30007301, GR30008301, GR30008901
GR30009101

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dimsxeseis@dionysos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

1.Για τους όρους της διακήρυξης:
Χαράλαμπος Μυλωνάς (Τμήμα Προμηθειών )
Τηλ.: 213-2030623
Fax: 213-2030630
e-mail: milonas@dionysos.gr
2. Για τη Μελέτη :
Στέλλα Βουτσινά (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
Τηλ.: 213-2140130
Fax: 213-2140121
e-mail: voutsina@dionysos.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dionysos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο www.dionysos.gr
διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αποτελεί “μη
κεντρική αναθέτουμε αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και
ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
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γ)

Περαιτέρω
πληροφορίες
είναι
διαθέσιμες
από:
την
προαναφερθείσα
διεύθυνση:www.dionysos.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

δ)

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:

•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

•

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου, ίδιοι πόροι, σχετική η
αριθμ. 111/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας της προμήθειας. Η δαπάνη
για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35.7135.0003, με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών
χαρών», σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017του Φορέα.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση ανακατασκευή έξι
(6) Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου, μέσω της τοποθέτησης νέου εξοπλισμού (παιχνίδια,
δάπεδα, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν 44 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με
αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και
συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών
χαρών των ΟΤΑ, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και
ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Διονύσου είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους
χώρους και δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να
πιστοποιηθούν.
Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός,
ανεπαρκώς συντηρημένος, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, κυρίως λόγω της αλλοιωμένης
δομικής αρτιότητάς του και λανθασμένης τοποθέτησής του η οποία δεν ικανοποιεί τις
απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής χρήσης, αλλά και των βανδαλισμών που έχει
υποστεί τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνεται ότι κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων χώρων
δεν αποτέλεσαν μόνο τα προαναφερόμενα λειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζουν, αλλά και η
θέση τους στον αστικό ιστό.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης των υφισταμένων οργάνων και
προμήθειας νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για
όλες τις ηλικιακές ομάδες, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων,
αλλά και την πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί
δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ 109450/39739/10-03-2017 Απόφαση Γενικής Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μετά την παρέμβαση οι προαναφερόμενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθμιστούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν ως σημεία
αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά χώρο καθορίζονται ως εξής:

1. Παιδική χαρά επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Σαρανταπόρου στον Άγιο Στέφανο
(κωδικός NUTS-GR30005001)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (1.20)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (1.30)
METAΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ A (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
67 τμ
74 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
30 μ
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.

2. Παιδική χαρά επί της πλατείας Οάσεως (Κνωσού & Ηρώων Πολυτεχνείου) στον Άγ. Στέφανο
(κωδικός NUTS-GR30005001)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΑΣΤΡΟ» (1.11)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ (1.6)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (1 ΝΗΠΙΩΝ-1 ΠΑΙΔΩΝ) (1.1)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β (1.26)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
145 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
30 μ
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.

3.Παιδική χαρά στην πλατεία Πλαστήρα (Λ. Κρυονερίου) στο Κρυονέρι (κωδικός NUTSGR30008301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΗ» (1.19)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ (1.22)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.5)
ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.13)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ (1.32)
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ(1.36)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
220 τμ
123 τμ
288 τμ
7
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12
13
14
15
16
17

ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β(1.26)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
70 μ
2 τεμ.
4 τεμ.
1 τεμ.

4.Παιδική χαρά επί των οδών Μητροπολίτη Κυδωνιών και Λ. Καϊρη στον Διόνυσο(κωδικός
NUTS-GR30007201)
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
&ΚΟΥΝΙΑ (1.12)
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ (1.15)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1.10)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (1.17)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.13)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,50μ (1.31)
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (1.35)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.
89 τμ
138 τμ
90 τμ
25 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
135 μ
1 τεμ.
3 τεμ.
1 τεμ.

5.Παιδική χαρά επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου (Ήρας και Αργυροκάστρου) στην
Δροσιά(κωδικός NUTS-GR30007301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (1.21)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΑΜΟΣ (1.14)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ (1.32)
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ(1.37)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
75 τμ
68 τμ
10 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.
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6.Παιδική χαρά επί της πλατείας Παπαφλέσσα (οδό Καλαμάτας και Λ. Διονύσου) στην
Δροσιά(κωδικός NUTS-GR30007301)
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ (1.18)
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ (1.16)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.8)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (1.36)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
104 τμ
85 τμ
295 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
100 μ.
2 τεμ.
1 τεμ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535210-2, 37535250-4, 37535200-9, 37535292-0, 34992000-7,
44111700-8, 39293400-6, 44112000-8, 14212400-445112723-9, 79132000-8 & 77211500-7 ως αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στο πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
υποχρεούνται στην κατάθεση προσφορών για το σύνολο της ποσότητας του συμβατικού
αντικειμένου :
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 380.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 306.451,61€ ΦΠΑ : 73.548,39€), και δεν περιλαμβάνει δικαίωμα
προαίρεσης ή τυχόν δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα με αναφορά σε ορισμένο ποσοστό στα εκατό ή τυχόν δικαίωμα
παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου. Αναλυτικά ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της σύμβασης είναι:

1
1
2
3
4

ΟΜΑΔΑ A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων μικτή
(1 νηπίων &1 παίδων )
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων
παίδων
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων
νηπίων
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων

1.1
1.2
1.3
1.4

375352102
375352102
375352102
37535210-

Ειδος
Μονάδας

Ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ

CPVS

Α/Α

Αριθμός
Τιμολογίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

τεμαχ

1,00

950,00

950,00

τεμαχ

4,00

750,00

3.000,00

τεμαχ

2,00

1.000,00

2.000,00

τεμαχ

3,00

1.550,00

4.650,00
9
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νηπίων
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων
5
παίδων
Θεματική τραμπάλα ελατηρίου 3
6
θέσεων
7 Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων
8 Τραμπάλα 4 θέσεων
9 Τραμπάλα ελατηρίων 2 θέσεων
Τραμπάλα ελατηρίων 6 θέσεων
νηπίων
Μεταλλικό θεματικό όργανο τύπου
11
"ΚΑΣΤΡΟ"
Μεταλλικό σύνθετο όργανο
12 νηπίων- παίδων με 3 τσουλήθρες
και κούνια
10

2
375352101.5
2
375352501.6
4
375352501.7
4
375352501.8
4
375352501.9
4
375352501.10
4
375352001.11
9
1.12

13 Τραμπάλα παίδων

1.13

14 Τραμπάλα ελατηρίου ιππόκαμπος

1.14

15 Χωροδικτύωμα μεγάλο

1.15

16 Χωροδικτύωμα μικρό

1.16

17 Όργανο ισορροπίας

1.17

Μεταλλικό σύνθετο όργανο με 2
τσουλήθρες και αναρριχήσεις
Μεταλλικό θεματικό σύνθετο
19
όργανο τύπου "ΦΥΣΗ"
Μεταλλικό σύνθετο όργανο με 2
20
τσουλήθρες
18

21 Ξύλινο σύνθετο όργανο
22

Μεταλλικό σύνθετο όργανο
αναρριχήσεων

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

23 Σπιτάκι αναρρίχησης

1.23

24 Τραπεζοπάγκος (μέταλλο/HPL)

1.24

25 Kάδος απορριμάτων A

1.25

26 Kάδος απορριμάτων B

1.26

27 Βρύση

1.27

28

Μεταλλική περίφραξη παιδικής
χαράς

1.28

29 Πόρτα εισόδου

1.29

30 Πληροφοριακή πινακίδα

1.30

375352009
375352504
375352504
375352920
375352920
375352009
375352009
375352009
375352009
375352009
375352009
375352009
391133000
349284002
349284002
349284002
452231100
452231100
34992000-

τεμαχ

2,00

1.250,00

2.500,00

τεμαχ

1,00

990,00

990,00

τεμαχ

3,00

1.400,00

4.200,00

τεμαχ

3,00

800,00

2.400,00

τεμαχ

2,00

720,00

1.440,00

τεμαχ

1,00

2.600,00

2.600,00

τεμαχ

1,00

11.000,00

11.000,00

τεμαχ

1,00

20.000,00

20.000,00

τεμαχ

2,00

3.200,00

6.400,00

τεμαχ

2,00

650,00

1.300,00

τεμαχ

1,00

15.000,00

15.000,00

τεμαχ

1,00

5.000,00

5.000,00

τεμαχ

1,00

1.650,00

1.650,00

τεμαχ

1,00

15.000,00

15.000,00

τεμαχ

1,00

12.000,00

12.000,00

τεμαχ

1,00

18.000,00

18.000,00

τεμαχ

1,00

18.000,00

18.000,00

τεμαχ

1,00

11.000,00

11.000,00

τεμαχ

2,00

2.600,00

5.200,00

τεμαχ

5,00

1.300,00

6.500,00

τεμαχ

9,00

130,00

1.170,00

τεμαχ

6,00

130,00

780,00

τεμαχ

6,00

685,00

4.110,00

195,00

80,00

15.600,00

τεμαχ

3,00

400,00

1.200,00

τεμαχ

6,00

140,00

840,00

m
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Δάπεδο ασφαλείας
πτώσης 2,50μ
Δάπεδο ασφαλείας
32
πτώσης 2,40μ
Δάπεδο ασφαλείας
33
πτώσης 1,80μ
Δάπεδο ασφαλείας
34
πτώσης 1,40μ
31

για ύψος
για ύψος
για ύψος
για ύψος

35 Τεχνητός χλοοτάπητας
36

Σταθεροποιημένο Κεραμικό
δάπεδο

37 Κηπευτικό χώμα
Αποξήλωση και απομάκρυνση
38 παλαιών οργάνων παιδικών
χαρών.
Αποξήλωση και απομάκρυνση
39 παλαιών περιφράξεων παιδικών
χαρών
Αποξήλωση και απομάκρυνση
40
ελαστικών δαπέδων ασφαλείας
Kατασκευή ράμπας εισόδου
41
παιδικής χαράς
42 Συντήρηση περιφράξεων
43 Πιστοποίηση παιδικής χαράς
Εργασίες κλάδευσης δέντρων και
44 θάμνων και φυτοπροστατευτικών
ψεκάσεων
Εξυγιαντικές χωματουργικές
45 εργασίες διαμόρφωσης και
προετοιμασίας εδάφους

1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

7
441117008
441117008
441117008
441117008
392934006
441120008
142124004

m2

90,00

70,00

6.300,00

m2

190,00

70,00

13.300,00

m2

297,00

60,00

17.820,00

m2

700,00

45,00

31.500,00

m2

25,00

20,00

500,00

m2

583,00

40,00

23.320,00

m3

10,00

10,00

100,00

1.38

451127239

τεμαχ

32,00

60,00

1.920,00

1.39

451127239

m

211,94

6,00

1.271,61

m2

120,00

7,50

900,00

6,00

600,00

3.600,00

167,00

20,00

3.340,00

6,00

250,00

1.500,00

451127239
441120001.41
8
441120001.42
8
791320001.43
8
1.40

τεμαχ
m
τεμαχ

1.44

772115007

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

1.600,00

1.45

451127239

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

5.000,00

306.451,61

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

Άθροισμα εργασιών με όφελος 306.451,61
ΦΠΑ 24%
73.548,39
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 380.000,00
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4)μήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, (Τεχνική Έκθεση/Τεχνική Περιγραφή) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Ειδική συγγραφή
Υποχρεώσεων), στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) & στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Τεχνικά
Σχέδια) της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
με κριτήριο κατακύρωσης: τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
11
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
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της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5

•

του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την
παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07

•

του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

•

την αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου

•

την αριθμ. 225/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑ2ΝΩ93-ΗΛΟ, ΑΔΑΜ:
17REQ001960465 2017-09-19)

•

την αριθμ. 706/2017 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 78N9Ω93-ΦΝ1)
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης αυτής στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.
gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

09/10/2017

09/10/2017

4/12/2017

8/12/2017

& ΩΡΑ 15:00

& ΩΡΑ 10:00ΠΜ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
4/10/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε ως προσωρινό αναφοράς
τον 2017-137336 (17-414599-001).
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 46908
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης., σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') (ΕΑΑΔΗΣΥ 468/30.05.2017).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, συγκεκριμένα η δημοσίευση θα γίνει στα ακόλουθα έντυπα: α)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ , β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, γ) ΕΒΔΟΜΗ και δ) ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
η αποστολή της δημοσίευσης θα γίνει στις 06/10/2017.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καθώς και το σύνολο των έγγράφων της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dionysos.gr στην διαδρομή :
Ενημέρωση: Προκηρύξεις: Έργα Προμήθειες κι Εργασίες.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ.3 του Ν.3548/2007.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•

η με αρ. 2017-137336 (17-414599-001) Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

•
•
•

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα παρέχοντα στο ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑ VII.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά
υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί συστάσεως π.χ.
Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η νομική μορφή του αναδόχου – ένωσης, πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου
ένωσης (πχ κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ύψους 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., που θα ανέρχεται
στο ποσό των :3.064,50€
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 05/07/2018, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35, 36 ή 37 του ν. 4129/2013,.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
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έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3.α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν
είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
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κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
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αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού..

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ισολογισμών
της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζεται δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή
προμήθειας κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτον οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να
είναι ικανοί, να αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση
προμήθειας. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει:
1. κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, ενδεικτικά διοίκησης,
αποθήκευσης, μεταφοράς κτλ που θα εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO
9001 έκδοσης τουλάχιστον έκδοσης 2008. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001,
τουλάχιστον έκδοσης 2008.
2. ειδικότερα ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των
προδιαγραφών της μελέτης, να κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει
να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Στις τιμές των
προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους
και ετοίμου προς χρήση.
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.
Ειδικότερα:
1. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό
παιχνίδι.Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή
για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση
αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
2. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου
και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1-23).
3. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων
ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του
προτύπου ΕΝ 71.03 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο
πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (άρθρα 31-34).
4. Τα όργανο θα πρέπει να είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από
εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001. Θα φέρει επίσης τον αριθμό
σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας-πιστοποίηση
συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.
5. Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ως
ακολούθως:
Εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού
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ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού
ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα
άλλα και
μη
επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη
ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα
ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και
κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και
μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών (προφίλ) της εταιρίας ή του συνόλου των
εταιριών σε περίπτωση κοινοπραξίας:
• επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές
•

τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης

•

προϊόντα και υπηρεσίες

•

με σαφή αναφορά στην παρούσα προμήθεια

•

περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ποιότητα των οποίων θα πρέπει να
διασφαλίζεται με την εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος ISO.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση του
έργου και συγκεκριμένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την
κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, σε δύο
τουλάχιστον έργα κατά την τελευταία τριετία, που θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. Σε
περίπτωση ενώσεων εταιριών η ανωτέρω εμπειρία μπορεί και να προκύπτει αθροιστικά.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014,
2015, 2016), τα οποία αφορούν στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για
την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων.
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/ ΕΤΑΙΡΕ ΠΕΛΑΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠ
Α ΙΑ
ΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΕΚΤΕΛΕΣ
ΟΛΟΓΙΣ
Η
ΤΟΥ ΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
(από
–
έως)

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ
ΑΣ
ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
(προϋπολογισ
μό)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ (τύπος &
ημ/νία
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Όπου:
• «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Επωνυμία Αναδόχου
•

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη

•

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο
παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης
υπηρεσίας κοκ

1.

εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό
ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια
Δημόσια Αρχή ή αντίστοιχη σύμβαση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
2.
αποδεδειγμένες υλοποιήσεις θα θεωρηθούν εκείνες για τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος
καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (πχ σύμβαση με τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών)
3.
ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους
αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να
φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού
παιδικής χαράς, του αστικού εξοπλισμού και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας θα
πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να
επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό
διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισμό
και τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά
με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς,
αστικού
εξοπλισμού και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου
πιστοποιητικού, του προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που
καταθέτει ο κάθε συμμετέχων, που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό
προμήθεια ειδών, σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε συμμετέχων
οφείλει να δηλώνει στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την
εγκατάσταση, ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο συμμετέχοντα.
 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ή άλλου
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ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην εργασία ,σύμφωνα με
το ΟΗSAS 18001 ή ισοδύναμο το οποίο να είναι ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς και σε συνάφεια με το αντικείμενο παροχής της παρούσας
(προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, αστικού
εξοπλισμού).
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1
Επιπλέον κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων
θα γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά)

Για κάθε ζητούμενο υλικό θα υπάρχει ένα δείγμα με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. Το κάθε
δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:
1. Τμήμα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm).
2. Τμήμα μεταλλικού ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής Ø125mm και πάχους κατ’ ελάχιστον 2,5mm.
3. Τμήμα αντιολισθητικού δαπέδου HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.
4. Τμήμα πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.
5. Τμήμα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm.
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6. Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων τραμπάλας σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
7. Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
8. Τμήμα σχοινιού ή διχτυού σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές
9. Ελαστικό πλακίδιο ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,50m
με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε
συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία
έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του
προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο
μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων.
Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε
η προμήθεια γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή
ανάθεσης με μέριμνα και ευθύνη αυτών. Η επιστροφή των δειγμάτων στον συμβασιούχο
προμηθευτή θα γίνει μέσα σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και
την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων με ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους
συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.
 Για κάθε εξοπλισμό/υλικά (όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισμός, δάπεδα
ασφαλείας, χλοοτάπητας, κεραμικό δάπεδο, φυτικό και αρδευτικό υλικό) να
παραδίδεται λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus
ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, όψεις, χώρο ασφαλείας
κλπ). Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο
προσφερομένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος
απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
(prospectus-manuals) μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς, Δαπέδων
ασφαλείας και Αστικού εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της
για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση
του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την
πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία
του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η
προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή
εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο
από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις
νόμιμες κυρώσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν:
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 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή αλλά
και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή
βάση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των
ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα
(10) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με την
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο
Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση,
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής.
 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από
τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας.
 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥΔ για τον φορέα πιστοποίησης που θα
χρησιμοποιήσουν.
 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων για
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων
παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας, έχοντας αναλάβει
είτε οι ίδιοι ως ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης
αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή)
παρόμοιες εργασίες με το παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της παρούσας
προμήθειας.
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας πρέπει να
προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα
περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν
παρόμοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο
διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/
σύμπραξης και είναι αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του
προϋπολογισμού της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται
λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέστηκαν, η
χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της
σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης ή συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από βεβαίωση του
ιδιώτη εργοδότη με τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία
θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας,
είτε των σχετικών εργασιών.
 Για την αποξήλωση, απομάκρυνση και μεταφορά των υφιστάμενων
κατεστραμμένων δαπέδων ασφαλείας και εξοπλισμού ο προμηθευτής θα πρέπει να
εκτελέσει την μεταφορά με μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια μεταφοράς
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να
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μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα σε χώρους που διαθέτουν άδεια λειτουργίας
μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών
και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων Στερεών αποβλήτων. Για την απόδειξη αυτών
απαιτείται:
•Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα εκτελέσει την μεταφορά με μεταφορικά μέσα τα οποία
διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου
στα ΧΥΤΑ.
• Αντίγραφο άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
• Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρία που διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας
ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη
μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
• Αντίγραφο άδειας λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και
προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων
αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των
παιδικών και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.
 Τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας θα
παραδοθούν:
•
•
•
•

•

•

ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός πλήρως τοποθετημένος και έτοιμος για
λειτουργία
οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3
αναλυτικά εγχειρίδια - manual των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς με
αναλυτική κωδικοποίηση των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν.
τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του
εξοπλισμού, στα οποία 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, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων
ταμπελάκια πάνω στον εξοπλισμό με πληροφορίες που αφορούν α)Επωνυμία και
διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου β)
Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών δ) Αναφορά
στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.
τοπογραφικά διαγράμματα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής
υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της διαμόρφωσης
με πλήρη τον εξοπλισμό.

Στην τεχνική και οικονομική προσφορά η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που
προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ. 10/2017 μελέτη.
Πρέπει να τονιστεί ότι η προμήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσμένη όταν και μόνο εκδοθεί
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιημένο φορέα που θα διοριστεί
από τον ανάδοχο.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
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οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον, ο προσωρινός ανάδοχος θα
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών (άρθρο 8 ν.
3310/2005 και π.δ. 82/1996), εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται
της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» (Η ΚΥΑ
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005).και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
•

Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελματικών κινδύνων μιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου χρηματοπιστωτικού
οργανισμού με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής τους
στην οποία να αναφέρονται ότι:

Α) Η Τράπεζά μας (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) έχει εγκρίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που έχει καθορίσει και έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρία, πιστοδοτικά όρια για χρηματοδοτήσεις
συνολικού ποσού ….€ ή
Β) Αναφορικά με τον ανωτέρω Διαγωνισμό στον οποίο πρόκειται να συμμετάσχετε, η Τράπεζά μας
προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτημα χρηματοδότησης σύμφωνα με το ύψος της σύμβασης με
βάση τα Τραπεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες, την οικονομική
κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής του.
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, κατά
τρεις (3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
Να εμφανίζει κύκλο εργασιών σε κάθε μια εκ των τριών τελευταίων χρήσεων τουλάχιστον ίσο ή
μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :
•

Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

•

Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση.

•

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται: η ενότητα, η ομάδα ή ομάδες για τις οποίες συμμετάσχει & ότι έχει
την υποχρέωση (τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του) να συμμορφώνεται προς τις
έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και
έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την
Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

•

Κατάλογο σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα
αυτοκίνητα που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικότερα, για τα οχήματα,
που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας
αυτών τα οποία και θα έχουν συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών τους (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένης, ότι
εφόσον μειοδότησουν και προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσουν
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τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν διαθέτει τα
κατάλληλα οχήματα, αντίγραφο προσφοράς με την εταιρεία που θα τα μισθώσει,
αναγράφοντας τον όρο σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
•

Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγματοποιήσει συναφές έργο ο οποίος
να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συμβάσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να
έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον μία (1) ετήσια συμβάση με σχετικό
συναφές έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή μεγαλύτερο
προϋπολογισμό με τον προκηρυσσόμενο και έχει σαν φυσικό αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών εγκαταστάσεων.

Να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 2.2.4 και έχουν εκδοθεί από επίσημα
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.6 της παρούσης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των ειδών
όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I/II/IV/V/VI
της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
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εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα δείγματα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της
παρούσας διακήρυξης. γ) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση,
(Βεβαίωση Συμμόρφωσης) ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 16 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων , Παράρτημα ΙΙ. δ) Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το
σύνολο των απαιτήσεων του άρθρου 2..2.9.1 «Προκαρτακτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών» της παρούσης.
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ως άνω εγγράφου παρέχονται στις οδηγίες- ανακοίνωση
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Σύμβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486
624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγυητική θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
τύπο του δημοσίου, σχετικά υποδείγματα διατείθονται στο Παράρτημα VIII, γίνονται δεκτά και
γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” των
Παραρτημάτων I/II/V/VI της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. .
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο σύμφωνα
με τα οριζόμενα με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης.
: Επιπλέον, διευκρινίζεται στο σημείο αυτό, ότι οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν
και να υπογράψουν ψηφιακά το σχετικό υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, παράρτημα VII .Το
συγκεκριμένο υπόδειγμα θα διατίθεται και ως ανεξάρτητο έγγραφο σε επεξεργάσιμη μορφή στη
πλατφόρμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Α. Τιμές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα
με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης...
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον
Ενδεικτικό προϋπολογισμό Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημέρων από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού..
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας.

) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται
στο άρθρο 2.2 τη παρούσης,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 8/12/2017 και ώρα 10:00 πμ. .

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία
α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5
και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Α) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των
προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
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της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης
της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 39/2017),.
Β) Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
(άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 39/2017).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19) (άρθρο 3 παρ.4 του ΠΔ 39/2017).

Γ) Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του
Ν.4412/2016) (άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο
361 παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)

Δ) Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017). Ως ημερομηνία υποβολής
της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017).
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2 του
ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ
39/2017)
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν
όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4
του ΠΔ 39/2017)

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσε- ων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν
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διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η
ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον
προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. (άρθρο 8
παρ.4 του ΠΔ 39/2017)

Ε) Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του
παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της,
για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους
εξακοσίων (600) ευρώ.

Στ) Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364 του
Ν.4412/2016)(άρθρο 6 του ΠΔ 39/2017
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα
ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής (Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β)
παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). Παραμένει ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής η έγκριση αιτήματος χορήγησης προκαταβολής και πάντα σύμφωνα με τη
πρόοδο της συνολικής προμήθειας.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων
και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
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υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω άρθρων της σύμβασης από 1
έως 24, των 31, 32, 33 ,34 & 43.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.4.4. Η πληρωμή υπεργολάβων δεν είναι δυνατή απευθείας από τοην αναθέτουσα αρχή.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου .
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας ή τμηματικά
ανά παιδική χαρά και πάντα μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών
.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη
από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού
ποσού
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Οι ανωτέρω κρατήσεις μετά την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του
ν.4412/2016 ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη παρούσα.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την ανακατασκευή, τη λειτουργική αποκατάσταση
των παιδικών χαρών, τη τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού και την πιστοποίηση αυτού εντός του
συμβατικού χρόνου όπως αυτός προσδιορίζεται με το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων, Παράρτημα ΙΙ.
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταθέσει πλάνο σχεδιασμούπρογραμματισμού , υλοποίησης και ελέγχου της προμήθειας του εξοπλισμού, των διαφόρων
εργασιών, καθώς και το βαθμό αξιοποίησης των παραγωγικών μέσων ή πόρων (προσωπικό,
μηχανήματα, κεφάλαια κτλ ) με στόχο την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης υλοποίησης της
σύμβασης. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός (project planning) θα ενσωματωθεί στη σύμβαση ως
παράρτημα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, εφαρμόζονται οι
προβλέψεις του άρθρου 7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Παράρτημα ΙΙ.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών, αν αυτό κρίνεται ως αναγκαίο και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα.IX της παρούσας (σχέδιο
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: αφενός μακροσκοπικά αφετέρου με πρακτική
δοκιμασία. Εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής ή Επιτροπή Πιστοποίησης το κρίνει απαραίτητο
δείγματα από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό μπορεί να αποσταλούν σε πιστοποιημένο εργαστήριο
για μηχακικό και χημικό έλεγχο.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 20 ημέρες από την οριστική
παραλαβή του εξοπλισμού, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστέλλεται σε περίπτωση που η
επιτροπές α) ενημερώσουν εγγράφως την ανάδοχο για οποιαδήποτε απόκλιση από τις συμβατικές
υποχρεώσεις και β) αποστείλουν δείγμα για έλεγχο, σύμφωνα με το 6.2.1.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου

Το κόστος ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εσωτερικό ή εξωτερικό συμπεριλαμβάνονται στη τιμή κάθε οργάνου.
6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
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τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων θα γίνει
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά)
Για κάθε ζητούμενο υλικό θα υπάρχει ένα δείγμα με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. Το κάθε
δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:
1.

Τμήμα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm).

2.
Τμήμα μεταλλικού ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής
Ø125mm και πάχους κατ’ ελάχιστον 2,5mm.
3.

Τμήμα αντιολισθητικού δαπέδου HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.

4.

Τμήμα πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.

5.

Τμήμα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm.

6.
Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων τραμπάλας σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
7.
Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
8.

Τμήμα σχοινιού ή διχτυού σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές

9.

Ελαστικό πλακίδιο ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,50m

με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε
συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία
έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του
προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο
μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων.
Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε
η προμήθεια γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή
ανάθεσης με μέριμνα και ευθύνη αυτών. Η επιστροφή των δειγμάτων στον συμβασιούχο
προμηθευτή θα γίνει μέσα σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και
την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων με ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους
συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.
6.6

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Συντήρηση εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ως ακολούθως:
Εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για
τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα
τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και
επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα
ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές
διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή
σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι
οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
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Κατά την περίοδο της εγγύηση καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγύηση καλής λειτουργίας να
προβαίνει αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβη οφειλόμενη σε αστοχία του υλικού με τρόπο και σε
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για τη συντήρηση του εξοπλισμού, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσεουν οδηγίες
συντήρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τιμολόγίου, παράρτημα V.
6.7

Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ΄όλν τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

O Δήμαρχος
Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
(Τεχνική Έκθεση / Τεχνική Περιγραφή )
ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΧΑΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

380.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
K.A. : 35.7135.0003
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
H παρούσα μελέτη αφορά στην ανακατασκευή έξι (6) Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου με την
προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη
πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για το έτος 2017, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.
Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 380.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου με χρέωση του κωδικού προϋπολογισμού Οικονομικού
Έτους 2017 Κ.Α. 35.7135.0003 με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» .
Οι έξι (6) κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Διονύσου που λειτουργούν ήδη ως παιδικές χαρές είναι οι
εξής :
1. Η παιδική χαρά επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Σαρανταπόρου στον Άγιο Στέφανο,
συνολικής έκτασης 265,00m2.
2. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Οάσεως (Κνωσού & Ηρώων Πολυτεχνείου) στον Άγιο Στέφανο,
συνολικής έκτασης 162,00m2.
3. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Πλαστήρα στο Κρυονέρι, συνολικής έκτασης 650,00m2.
4. Η παιδική χαρά επί των οδών Λ. Μητροπολίτη Κυδωνιών και Λ. Καϊρη στον Διόνυσο, συνολικής
έκτασης 840,00m2.
5. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου (Ήρας και Αργυροκάστρου) στην Δροσιά,
συνολικής έκτασης 342,00m2.
6. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Παπαφλέσσα στην Δροσιά, συνολικής έκτασης 530,00m2.
Βασικός στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση
των χώρων αυτών, μέσω της τοποθέτησης νέου εξοπλισμού (παιχνίδια, δάπεδα, καθιστικά, κάδοι
απορριμμάτων κ.λ.π.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν 44
Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ
2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της
28492/2009 (Β΄931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ,
καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 και
ΕΝ71-3.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Οι υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Διονύσου είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους
χώρους και δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να
πιστοποιηθούν.
Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός,
ανεπαρκώς συντηρημένος, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, κυρίως λόγω της αλλοιωμένης
δομικής αρτιότητάς του και λανθασμένης τοποθέτησής του η οποία δεν ικανοποιεί τις
απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής χρήσης, αλλά και των βανδαλισμών που έχει
υποστεί τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνεται ότι κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων χώρων
δεν αποτέλεσαν μόνο τα προαναφερόμενα λειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζουν, αλλά και η
θέση τους στον αστικό ιστό.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης των υφισταμένων οργάνων και
προμήθειας νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για
όλες τις ηλικιακές ομάδες, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων,
αλλά και την πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί
δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ 109450/39739/10-03-2017 Απόφαση Γενικής Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μετά την παρέμβαση οι προαναφερόμενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθμιστούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν ως σημεία
αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά χώρο καθορίζονται ως εξής:
1. Παιδική χαρά επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Σαρανταπόρου στον Άγιο Στέφανο
(κωδικός NUTS-GR30005001)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (1.20)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (1.30)
METAΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ A (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
67 τμ
74 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
30 μ
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.

2. Παιδική χαρά επί της πλατείας Οάσεως (Κνωσού & Ηρώων Πολυτεχνείου) στον Άγ. Στέφανο
(κωδικός NUTS-GR30005001)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΑΣΤΡΟ» (1.11)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ (1.6)

1 τεμ.
1 τεμ.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (1 ΝΗΠΙΩΝ-1 ΠΑΙΔΩΝ) (1.1)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β (1.26)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
145 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
30 μ
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.

3.Παιδική χαρά στην πλατεία Πλαστήρα (Λ. Κρυονερίου) στο Κρυονέρι (κωδικός NUTSGR30008301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΗ» (1.19)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ (1.22)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.5)
ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.13)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ (1.32)
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ(1.36)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β(1.26)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
220 τμ
123 τμ
288 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
70 μ
2 τεμ.
4 τεμ.
1 τεμ.

4.Παιδική χαρά επί των οδών Μητροπολίτη Κυδωνιών και Λ. Καϊρη στον Διόνυσο(κωδικός
NUTS-GR30007201)
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
&ΚΟΥΝΙΑ (1.12)
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ (1.15)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1.10)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (1.17)
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.13)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.
89 τμ
138 τμ
53
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11
12
13
14
15
16
17
18

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,50μ (1.31)
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (1.35)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

90 τμ
25 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
135 μ
1 τεμ.
3 τεμ.
1 τεμ.

5.Παιδική χαρά επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου (Ήρας και Αργυροκάστρου) στην
Δροσιά(κωδικός NUTS-GR30007301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (1.21)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΑΜΟΣ (1.14)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ (1.32)
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ(1.37)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
75 τμ
68 τμ
10 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
1 τεμ.

6.Παιδική χαρά επί της πλατείας Παπαφλέσσα (οδό Καλαμάτας και Λ. Διονύσου) στην
Δροσιά(κωδικός NUTS-GR30007301)
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1
2
3
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ (1.18)
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ (1.16)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.8)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (1.36)
ΒΡΥΣΗ (1.27)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42)
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
104 τμ
85 τμ
295 τμ
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
100 μ.
2 τεμ.
1 τεμ.

Στην τιμή κάθε οργάνου συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση, η εκφόρτωση, η
μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, η
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κατασκευή στρώσης βάσης από σκυρόδεμα C 16/20 πάχους 15εκ. με δομικό πλέγμα T131, καθώς
και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη
μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
τοποθέτησης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στο χώρο της κάθε παιδικής χαράς και σε συνεννόηση
πάντα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει
απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση τους με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια
επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει τον εξοπλισμό και να προβεί σε δικές της ενέργειες.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα παραδοθεί ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός πλήρως
τοποθετημένος και έτοιμος για λειτουργία. Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν οι απαιτούμενες
πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3, τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο
περιοδικής συντήρησης, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό
απαιτείται από τη νομοθεσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι χώροι από την Επιτροπή
Λειτουργίας των παιδικών χαρών. Θα παραδοθούν επίσης τοπογραφικά διαγράμματα (τα
υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η
τελική κατάσταση της διαμόρφωσης με πλήρη τον εξοπλισμό.
Πρέπει να τονιστεί ότι η προμήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσμένη όταν και μόνο εκδοθεί
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιημένο φορέα που θα διοριστεί
από τον ανάδοχο.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα
του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄
114/08.06.2006).

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/ 07 / 2017

/ 07 / 2017

/07 / 2017

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχαν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχαν.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΧΑΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

380.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
K.A. : 35.7135.0003
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη των χώρων, τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν 44 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με
αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και
συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών
χαρών των ΟΤΑ, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και
ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3.
O σχεδιασμός που προτάθηκε για την κάθε Παιδική Χαρά έχει ως στόχο την βέλτιστη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών
ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής
και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς.
Οι τεχνικές περιγραφές που ακολουθούν είναι περιοριστικές .
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα
κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρήση και
λειτουργία για την οποία προορίζεται. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η μεταφορά
και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση.
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.
Ειδικότερα:
6. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό
παιχνίδι.Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή
για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση
αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
7. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου
και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1-23).
8. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων
ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του
προτύπου ΕΝ 71.03 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο
πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (άρθρα 31-34).
9. Τα όργανο θα πρέπει να είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από
εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001. Θα φέρει επίσης τον αριθμό
σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας-πιστοποίηση
συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.
10. Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ως ακολούθως:
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Εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού
ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού
ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα
άλλα και
μη
επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη
ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα
ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και
κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και
μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού
παιδικής χαράς, του αστικού εξοπλισμού και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας θα
πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να
επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό διασφάλισης
κατασκευάστριας εταιρείας, για
και τα ελαστικά πλακίδια
σχετικά με την εμπορία και
εξοπλισμού και ελαστικών

ποιότητας ISO
9001:2008 της
εκάστοτε
τον εξοπλισμό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισμό
ασφαλείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού
πλακιδίων ασφαλείας.

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου
πιστοποιητικού, του προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που
καταθέτει ο κάθε συμμετέχων, που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό
προμήθεια ειδών, σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε συμμετέχων
οφείλει να δηλώνει στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την
εγκατάσταση, ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο συμμετέχοντα.
 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ή άλλου
ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην εργασία ,σύμφωνα με
το ΟΗSAS 18001 ή ισοδύναμο το οποίο να είναι ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς και σε συνάφεια με το αντικείμενο παροχής της παρούσας
(προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, αστικού
εξοπλισμού).
2. Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί ποινή αποκλεισμού της
προσφοράς τα ακόλουθα:
 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των
δειγμάτων θα γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά)
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Για κάθε ζητούμενο υλικό θα υπάρχει ένα δείγμα με τις ανάλογες τεχνικές
προδιαγραφές. Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:
10. Τμήμα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm).
11. Τμήμα μεταλλικού ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής Ø125mm και πάχους κατ’ ελάχιστον 2,5mm.
12. Τμήμα αντιολισθητικού δαπέδου HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.
13. Τμήμα πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.
14. Τμήμα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm.
15. Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων τραμπάλας σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
16. Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
17. Τμήμα σχοινιού ή διχτυού σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές
18. Ελαστικό πλακίδιο ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,50m
με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία
του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι
επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την
αποδοχή των δειγμάτων.
Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν
ανατέθηκε η προμήθεια γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης με μέριμνα και ευθύνη αυτών. Η επιστροφή
των δειγμάτων στον συμβασιούχο προμηθευτή θα γίνει μέσα σε τριάντα ημέρες από
την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων με ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.
 Για κάθε εξοπλισμό/υλικά (όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισμός, δάπεδα
ασφαλείας, χλοοτάπητας, κεραμικό δάπεδο, φυτικό και αρδευτικό υλικό) να
παραδίδεται λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus
ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, όψεις, χώρο ασφαλείας
κλπ). Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο
προσφερομένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος
απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
(prospectus-manuals) μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
3. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς,
Δαπέδων ασφαλείας και Αστικού εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του
αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη
58

17PROC002048201 2017-10-05
Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να
συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της
αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του
αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η
προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η
αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο /
κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την
κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
4. Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν:
 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή αλλά
και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή
βάση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των
ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα
(10) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με την
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο
Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση,
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής.
 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από
τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας.
 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥΔ για τον φορέα πιστοποίησης που θα
χρησιμοποιήσουν.
 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων για
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων
παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας, έχοντας αναλάβει
είτε οι ίδιοι ως ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης
αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή)
παρόμοιες εργασίες με το παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της παρούσας
προμήθειας.
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας πρέπει να
προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα
περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν
παρόμοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο
διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/
σύμπραξης και είναι αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του
προϋπολογισμού της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται
λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέστηκαν, η
χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της
σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να
συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής
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εκτέλεσης ή συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από βεβαίωση του
ιδιώτη εργοδότη με τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία
θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας,
είτε των σχετικών εργασιών.
 Για την αποξήλωση, απομάκρυνση και μεταφορά των υφιστάμενων
κατεστραμμένων δαπέδων ασφαλείας και εξοπλισμού ο προμηθευτής θα πρέπει να
εκτελέσει την μεταφορά με μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια μεταφοράς
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να
μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα σε χώρους που διαθέτουν άδεια λειτουργίας
μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών
και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων Στερεών αποβλήτων. Για την απόδειξη αυτών
απαιτείται:
•Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα εκτελέσει την μεταφορά με
μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων και άδεια εισόδου στα ΧΥΤΑ.
• Αντίγραφο άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
• Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρία που διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας
ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη
μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
• Αντίγραφο άδειας λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και
προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων
αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των
παιδικών και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.
 Τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας θα
παραδοθούν:
•
•
•
•

•

•

ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός πλήρως τοποθετημένος και έτοιμος για
λειτουργία
οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3
αναλυτικά εγχειρίδια - manual των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς με
αναλυτική κωδικοποίηση των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν.
τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του
εξοπλισμού, στα οποία 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, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων
ταμπελάκια πάνω στον εξοπλισμό με πληροφορίες που αφορούν α)Επωνυμία και
διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου β)
Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών δ) Αναφορά
στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.
τοπογραφικά διαγράμματα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής
υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της διαμόρφωσης
με πλήρη τον εξοπλισμό.

Στην τεχνική και οικονομική προσφορά η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που
προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ. 10/2017 μελέτη.
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Πρέπει να τονιστεί ότι η προμήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσμένη όταν και μόνο εκδοθεί
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιημένο φορέα που θα διοριστεί
από τον ανάδοχο.

4. KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Στο τεύχος σχεδίων επισυνάπτονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τα παρακάτω:
1. Κατασκευή ράμπας εισόδου παιδικής χαράς
2. Κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας
3. Μεταλλική περίφραξη και μεταλλική πόρτα

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
/ 07 / 2017
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/ 07 / 2017

/07 / 2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Τοπογράφος Μηχαν.

Πολιτικός Μηχαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 380.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

K.A. : 35.7135.0003

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΆΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της συγγραφής.
Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό
με τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύμβασης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Διονύσου.
Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
ΆΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη :
1. Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β' 931/09) όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 15693/18-04-2013 (ΦΕΚ Β' 1096/13) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των
Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» καθώς και η υπ’
αριθμ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ Β’2029) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
2. Τα πρότυπα που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών ΕΝ 1176. Το
πρότυπο ΕΝ 1177 που αφορά τα δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεωνΑπαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής. Προσδιορισμό του κρίσιμου ύψους πτώσης. Το
πρότυπο ΕΝ 71-3 που αφορά προδιαγραφές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες υλικών,
χρωμάτων, κλπ.
3. Oι διατάξεις:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.
Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της
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•

προμήθειας.
Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα
ειδών.

ΆΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
β) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
γ) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ) Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός).

ΆΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή
Ανοικτό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η εν λόγω προμήθεια δεν είναι διαιρετή και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην
κατάθεση προσφορών για το σύνολο της ποσότητας του συμβατικού αντικειμένου.

ΆΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα
(10) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της
είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

ΆΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί
με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό
ορίζεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των
προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
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Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία
ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 7ο
Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που καλέστηκε
να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση
προς 2% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των
δύο εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση εργασίας εις βάρος του
αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην μελέτη της προμήθειας και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης
πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας του δαπέδου στον τόπο που η
υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.
Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή
αποθήκευση των.
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της
υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο
διαγωνισμό δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες
μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται.

ΆΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – Δείγματα
Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και πρότυπων ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3
Τα απαιτούμενα δείγματα εάν απαιτούνται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα
εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για
εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα
αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα
του αναδόχου. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
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ΆΡΘΡΟ10ο
Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες
ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την
πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης
Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των
εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε
οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή
τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.
Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την
μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και
τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 11ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

ΆΡΘΡΟ 12ο
Πληρωμές
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Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται
μετά την παραλαβή της προμήθειας, και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και
θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 13ο
Σταθερότητα τιμών.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 14ο
Ματαίωση Διαδικασίας- Τροποποίηση σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, με
αιτιολογημένη απόφασή της μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη . Επίσης η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 15ο
Παραλαβή
Πρέπει να τονιστεί ότι η προμήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσμένη όταν και μόνο εκδοθεί Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιημένο φορέα που θα διοριστεί από τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη της παραλαμβανομένης εργασίας ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της
ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του
τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 16ο
Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του κατά
την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο
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εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των
υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες,
και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία
με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα
εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΆΡΘΡΟ 17ο
Υποχρεώσεις
Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι
για τα κάτωθι:

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
1. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.Τα υλικά
του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι
γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων
υλικών κ.λπ.).
2. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη
σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1-23).
3. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ
1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71.03
και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης (άρθρα 31-34).
4. Τα όργανο θα πρέπει να είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που
να φέρει πιστοποίηση ISO 9001. Θα φέρει επίσης τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον
παραγωγό και την πιστοποίηση συμβατότητας-πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης
σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για
το σκοπό αυτό.
5. Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ως
ακολούθως:
Εγγύηση καλής
λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα
ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα
τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ
και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος
στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και
κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που
οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την
συντήρηση του.
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Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
5.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού
παιδικής χαράς, του αστικού εξοπλισμού και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει
να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί
η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό
διασφάλισης
ποιότητας
ISO
9001:2008
της
εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισμό
και τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού
εξοπλισμού και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου
πιστοποιητικού, του προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που καταθέτει ο
κάθε συμμετέχων, που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια
ειδών, σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς
και αστικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε συμμετέχων οφείλει να δηλώνει
στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση, ακόμη
και αν πρόκειται για τον ίδιο συμμετέχοντα.
 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ή άλλου
ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην εργασία ,σύμφωνα με το
ΟΗSAS 18001 ή ισοδύναμο το οποίο να είναι ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς και σε συνάφεια με το αντικείμενο παροχής της παρούσας (προμήθεια και
εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, αστικού εξοπλισμού).

6.

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί ποινή αποκλεισμού της
προσφοράς τα ακόλουθα:
 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των δειγμάτων
θα γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μαζί με τα λοιπά
δικαιολογητικά)
Για κάθε ζητούμενο υλικό θα υπάρχει ένα δείγμα με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές.
Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:

19. Τμήμα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’ ελάχιστον
2mm).
20. Τμήμα μεταλλικού ορθοστάτη λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής Ø125mm και πάχους κατ’ ελάχιστον 2,5mm.
21. Τμήμα αντιολισθητικού δαπέδου HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.
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22. Τμήμα πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm.
23. Τμήμα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm.
24. Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής ελατηρίων τραμπάλας σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
25. Δείγμα εξαρτήματος συναρμογής μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τις τεχνικές
περιγραφές.
26. Τμήμα σχοινιού ή διχτυού σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές
27. Ελαστικό πλακίδιο ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,50m
με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι
τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του
διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι
επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή
των δειγμάτων.
Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν
ανατέθηκε η προμήθεια γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
κατακύρωσης ή ανάθεσης με μέριμνα και ευθύνη αυτών. Η επιστροφή των δειγμάτων
στον συμβασιούχο προμηθευτή θα γίνει μέσα σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή των
υπό προμήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων με
ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.

 Για κάθε εξοπλισμό/υλικά (όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισμός, δάπεδα
ασφαλείας, χλοοτάπητας, κεραμικό δάπεδο, φυτικό και αρδευτικό υλικό) να παραδίδεται
λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους
που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους,
συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, όψεις, χώρο ασφαλείας κλπ). Σε
κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου
αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που
προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία
ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά
κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. Για τα προϊόντα που
κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του
εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μημε ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus-manuals) μπορούν να υποβάλλονται στην
ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
7.

Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς, Δαπέδων
ασφαλείας και Αστικού εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του
αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε
περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο
της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η
επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του
φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της
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προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού
σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
8.

Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν:
 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή αλλά και
την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή βάση. Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα
πρέπει να αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη
απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα (10) έτη και ο
μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.
 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με την
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο
Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο
προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής.
 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από τον
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥΔ για τον φορέα πιστοποίησης που θα
χρησιμοποιήσουν.
 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας, έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως
ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με
επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή) παρόμοιες εργασίες με το παρόν,
σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της παρούσας προμήθειας. Για την απόδειξη της
τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη
απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων
συμβάσεων που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία
τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/ σύμπραξης και είναι αθροιστικά προϋπολογισμού
μελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού της παρούσης. Στην δήλωση και στον
πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων
που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας
), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή
οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα
(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από
βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη με τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια,
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από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της
υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών.
 Για την αποξήλωση, αποµάκρυνση και µεταφορά των υφιστάµενων κατεστραµµένων
δαπέδων ασφαλείας και εξοπλισµού ο προµηθευτής θα πρέπει να εκτελέσει την
µεταφορά µε µεταφορικά µέσα τα οποία διαθέτουν άδεια µεταφοράς µη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων. Επίσης ο προµηθευτής θα πρέπει να µεταφέρει τα εν λόγω
απόβλητα σε χώρους που διαθέτουν άδεια λειτουργίας µονάδας ανακύκλωσης µη
µεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης µεταλλικών και µη µεταλλικών µη
επικίνδυνων Στερεών αποβλήτων. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται:
•Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα εκτελέσει την µεταφορά µε µεταφορικά µέσα τα οποία
διαθέτουν άδεια µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα
ΧΥΤΑ.
• Αντίγραφο άδειας µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
• Προσύµφωνο συνεργασίας µε εταιρία που διαθέτει άδεια λειτουργίας µονάδας
ανακύκλωσης µη µεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης µεταλλικών και µη
µεταλλικών µη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
• Αντίγραφο άδειας λειτουργίας µονάδας ανακύκλωσης µη µεταλλικών και προσωρινής
αποθήκευσης µεταλλικών και µη µεταλλικών µη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των
ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των παιδικών
και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.
 Τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας θα παραδοθούν:
•
•
•
•

•

•

ο προδιαγραφόμενος εξοπλισμός πλήρως τοποθετημένος και έτοιμος για λειτουργία
οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3
αναλυτικά εγχειρίδια -manual των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς με
αναλυτική κωδικοποίηση των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν.
τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του
εξοπλισμού, στα οποία 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, τη
συχνότητα διενέργειας των ελέγχων
ταμπελάκια πάνω στον εξοπλισμό με πληροφορίες που αφορούν α)Επωνυμία και
διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου β)
Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών δ) Αναφορά
στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.
τοπογραφικά διαγράμματα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής
υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της διαμόρφωσης με
πλήρη τον εξοπλισμό.

ΆΡΘΡΟ 18ο
Xρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
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πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Στην τεχνική και οικονομική προσφορά η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που
προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ. 10/2017 μελέτη.

Ο Δήμος διατηρεί δε το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

/ 07 / 2017

/ 07 / 2017

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
/ 07 / 2017
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ
Πολιτικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –

Ευρωπαϊκό

Ενιαίο

Έγγραφο

Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η
ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης
31329/2752/4-10-2017
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2017/S 001-414599
URL της ΕΕ
National Official Journal
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση
δημοσίευσης εκεί, η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
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Ταυτότητα

του

αγοραστή

Επίσημη ονομασία:

Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων Type
of procedure
Open procedure
Τίτλος:

-1-
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
H παρούσα αφορά στην ανακατασκευή έξι (6) Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου με την προμήθεια και τοποθέτηση
παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για
το έτος 2017, σύμφωναμε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν 44 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ.
30681/7-8-2014) και της με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης
και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς και
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α:

Πληροφορίες

σχετικά

με

τον

οικονομικό

φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
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Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-

-2-
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Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν

δεν

υπάρχει

αριθµός

ΦΠΑ,

να

αναφέρετε

άλλον

εθνικό

αριθµό

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση;

❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας
είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την
εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;

❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο

είναι

το

αντίστοιχο

ποσοστό

των

εργαζοµένων

µε

αναπηρία

ή

µειονεκτούντων εργαζοµένων;
-

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία
-

Κατά

περίπτωση,

κατάλογο

ο

οικονοµικός

εγκεκριµένων

φορέας

οικονοµικών

είναι
φορέων

εγγεγραµµένος
ή

σε

διαθέτει

επίσηµο

ισοδύναµο

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής];

❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α)

να

αναφέρετε

τον

σχετικό

αριθµό

εγγραφής

ή

πιστοποίησης,

κατά

περίπτωση:
β)

Εάν

το

πιστοποιητικό

εγγραφής

ή

η

πιστοποίηση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

-3-
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση
και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:

-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;

❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:

-4-
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-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί
να υποβάλει προσφορά:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

•

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον

οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
82
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Χώρα:
--Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-

-5-
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Ο οικονομικός φορέας
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α
και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και
υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο
οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για
κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον

αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας

προτίθεται να

αναθέσει

οποιοδήποτε

τμήμα

της

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

❍
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Ν
αι
❍

Ό
χι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων:

-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της
οδηγίας

2014/24/ΕΕ

ορίζονται

οι

ακόλουθοι

λόγοι

αποκλεισμού

Συμμετοχή

σε

εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση με καταδικαστική

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
Κωδικός
-
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Εκδότης
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής
(του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση

η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

-8-

89

17PROC002048201 2017-10-05
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
-9-
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❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ.15).

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι

λόγοι

αποκλεισμού

Καταβολή

φόρων
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Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
-11-
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❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική
απόφαση;

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν
είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική
απόφαση;

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;

❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι
λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για
τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος
2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για

τους σκοπούς της
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους
σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Πτώχευση
Έχει

κηρύξει

ο

οικονομικός

φορέας

πτώχευση; Η

απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί

ο

οικονομικός

φορέας

αντικείμενο

διαδικασίας

αφερεγγυότητας

ή

παύσης

δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
Εκδότης
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; Η
απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από δικαστήριο;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν

ανασταλεί

οι

επιχειρηματικές

δραστηριότητες

του

οικονομικού

φορέα;

Η

απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
Κωδικός
Εκδότης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
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Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς
στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της
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σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη
οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
δικαιολογητικά, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται
τα
ακόλουθα

κριτήρια

επιλογής

Εγγραφή

στο

οικείο

επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής Γενικός ετήσιος κύκλος
εργασιών
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Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής

προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
--Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
--Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
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Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
--Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
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-

Ποσό
--Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για
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ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του
οικονομικού φορέα:

Προσδιορίστε
Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
---
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει
εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως
τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
Ποσό
--Ημερομηνία έναρξης
122
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Ημερομηνία λήξης
Αποδέκτες
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
-25-
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
-
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Εκδότης
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Μέσα μελέτης και έρευνας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-
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Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

-27-

127

17PROC002048201 2017-10-05
Κωδικός
Εκδότης
Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού
φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για
τον έλεγχο της ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Επιτρέπετε ελέγχους;

❍ Ναι
❍ Όχι
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης) το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελματικά
προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
Κωδικός
Εκδότης
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση
της σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό)
της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει

τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω

τμήματος, τότε θα
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πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση
γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες
των προϊόντων που θα προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται.

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των

132

17PROC002048201 2017-10-05
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
-30-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Στο
άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα
πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
-

134

17PROC002048201 2017-10-05
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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Εκδότης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο

οικονομικός

φορέας

συμμορφώνεται

με

τα

απαιτούμενα

συστήματα

ή

πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
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α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή β) Από τις 18
Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

:

380.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

K.A. : 35.7135.0003

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΟΜΑ∆Α A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων µικτή (1 νηπίων &1
παίδων )
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων παίδων
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων νηπίων
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων νηπίων
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων παίδων
Θεµατική τραµπάλα ελατηρίου 3 θέσεων
Τραµπάλα ελατηρίων 4 θέσεων
Τραµπάλα 4 θέσεων
Τραµπάλα ελατηρίων 2 θέσεων
Τραµπάλα ελατηρίων 6 θέσεων νηπίων
Μεταλλικό θεµατικό όργανο τύπου "ΚΑΣΤΡΟ"

Ειδος
Μονάδας

Ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ

CPVS

Α/Α

Αριθµός
Τιµολογίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τιµή
Μονάδας

∆απάνη

1.1

37535210-2

τεµαχ

1,00

950,00

950,00

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

37535210-2
37535210-2
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535200-9

τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ

4,00
2,00
3,00
2,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00

750,00
1.000,00
1.550,00
1.250,00
990,00
1.400,00
800,00
720,00
2.600,00
11.000,00

3.000,00
2.000,00
4.650,00
2.500,00
990,00
4.200,00
2.400,00
1.440,00
2.600,00
11.000,00

12

Μεταλλικό σύνθετο όργανο νηπίων- παίδων µε 3
τσουλήθρες και κούνια

1.12

37535200-9

τεµαχ

1,00

20.000,00

20.000,00

13
14
15
16
17

Τραµπάλα παίδων
Τραµπάλα ελατηρίου ιππόκαµπος
Χωροδικτύωµα µεγάλο
Χωροδικτύωµα µικρό
Όργανο ισορροπίας

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

37535250-4
37535250-4
37535292-0
37535292-0
37535200-9

τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

3.200,00
650,00
15.000,00
5.000,00
1.650,00

6.400,00
1.300,00
15.000,00
5.000,00
1.650,00

1.18

37535200-9

τεµαχ

1,00

15.000,00

15.000,00

1.19

37535200-9

τεµαχ

1,00

12.000,00

12.000,00

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30

37535200-9
37535200-9
37535200-9
37535200-9
39113300-0
34928400-2
34928400-2
34928400-2
45223110-0
45223110-0
34992000-7

τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
m
τεµαχ
τεµαχ

1,00
1,00
1,00
2,00
5,00
9,00
6,00
6,00
195,00
3,00
6,00

18.000,00
18.000,00
11.000,00
2.600,00
1.300,00
130,00
130,00
685,00
80,00
400,00
140,00

18.000,00
18.000,00
11.000,00
5.200,00
6.500,00
1.170,00
780,00
4.110,00
15.600,00
1.200,00
840,00

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες και
αναρριχήσεις
Μεταλλικό θεµατικό σύνθετο όργανο τύπου
"ΦΥΣΗ"
Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες
Ξύλινο σύνθετο όργανο
Μεταλλικό σύνθετο όργανο αναρριχήσεων
Σπιτάκι αναρρίχησης
Τραπεζοπάγκος (µέταλλο/HPL)
Kάδος απορριµάτων A
Kάδος απορριµάτων B
Βρύση
Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς
Πόρτα εισόδου
Πληροφοριακή πινακίδα
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31
32
33
34
35
36
37

∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,50µ
∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,40µ
∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,80µ
∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40µ
Τεχνητός χλοοτάπητας
Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο
Κηπευτικό χώµα

1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

44111700-8
44111700-8
44111700-8
44111700-8
39293400-6
44112000-8
14212400-4

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3

90,00
190,00
297,00
700,00
25,00
583,00
10,00

70,00
70,00
60,00
45,00
20,00
40,00
10,00

6.300,00
13.300,00
17.820,00
31.500,00
500,00
23.320,00
100,00

38

Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων
παιδικών χαρών.

1.38

45112723-9

τεµαχ

32,00

60,00

1.920,00

39

Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών
περιφράξεων παιδικών χαρών

1.39

45112723-9

m

211,94

6,00

1.271,61

40

Αποξήλωση και αποµάκρυνση ελαστικών δαπέδων
ασφαλείας

1.40

45112723-9

m2

120,00

7,50

900,00

41
42
43

Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς
Συντήρηση περιφράξεων
Πιστοποίηση παιδικής χαράς

1.41
1.42
1.43

44112000-8
44112000-8
79132000-8

τεµαχ
m
τεµαχ

6,00
167,00
6,00

600,00
20,00
250,00

3.600,00
3.340,00
1.500,00

44

Εργασίες κλάδευσης δέντρων και θάµνων και
φυτοπροστατευτικών ψεκάσεων

1.44

77211500-7

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

1.600,00

45

Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες
διαµόρφωσης και προετοιµασίας εδάφους

1.45

45112723-9

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

5.000,00

306.451,61

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄

Άθροισµα εργασιών µε όφελος
ΦΠΑ 24%

73.548,39

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Η συντάξασα

Ελέχθηκε

/ 07 /2017

/ 07 /2017

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σελίδα 140

306.451,61

380.000,00

Θεωρήθηκε
/ 07 /2017

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

:

380.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

K.A. : 35.7135.0003

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (1 ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΩΝ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 150 εκ.
Μήκος : 285 εκ.
Ύψος : 230 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 300 εκ.
Μήκος : 700 εκ.
Ύψος πτώσης: 130 εκ
Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ ετών

Δυνατότητα απασχόλησης: 2 παιδιών

Το όργανο θα αποτελείται από :
Μία (1)) μεταλλική οριζόντια δοκό,
Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,
Ένα (1) κάθισμα νηπίων με αλυσίδες
Ένα (1) κάθισμα παίδων με αλυσίδες
Δύο (2) χρωματιστά πάνελ
Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα
υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ ελάχιστον
3mm.
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Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm αριστερά και
δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» ενδεικτικής διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά
τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του
οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το
ρουλεμάν . Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
(DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι
ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό υπενδεδυμένο με
πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων .
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από
λάμα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm που περιβάλλεται
πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα
polyester, δύο στρωμάτων ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εννιακόσια πενήντα (950,00€).

Άρθρο 2ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 150 εκ.
Μήκος : 285 εκ.
Ύψος : 230 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 300 εκ.
Μήκος : 700 εκ.
Ύψος πτώσης: 130 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών

Δυνατότητα απασχόλησης: 2 παιδιών

Το όργανο θα αποτελείται από :
Μία (1)) μεταλλική οριζόντια δοκό,
Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,
Δύο (2) καθίσματα παίδων με αλυσίδες
Δύο (2) χρωματιστά πάνελ

Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα
υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ ελάχιστον
3mm.
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Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm αριστερά και
δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» ενδεικτικής διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά
τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του
οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το
ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
(DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι
ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από
λάμα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm που περιβάλλεται
πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα
polyester, δύο στρωμάτων.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
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Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ επτακόσια πενήντα (750,00€).

Άρθρο 3ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 150 εκ.
Μήκος : 285 εκ.
Ύψος : 230 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 300 εκ.
Μήκος : 700 εκ.
Ύψος πτώσης: 130 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ ετών

Δυνατότητα απασχόλησης: 2 παιδιών
Το όργανο θα αποτελείται από :
Μία (1)) μεταλλική οριζόντια δοκό,
Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,
Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες
Δύο (2) χρωματιστά πάνελ

Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα
υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ ελάχιστον
3mm.
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm αριστερά και
δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» ενδεικτικής διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά
τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του
οριζόντιου φορέα.
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Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το
ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
(DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι
ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό υπενδεδυμένο με
πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα
polyester, δύο στρωμάτων ή ισοδύναμη τεχνική λύση.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χίλια (1.000,00€).
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Άρθρο 4ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 4Θ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 150 εκ.
Μήκος : 560 εκ.
Ύψος : 230 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 575 εκ.
Μήκος : 700 εκ.
Ύψος πτώσης: 130 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 1,5+ ετών
Δυνατότητα απασχόλησης: 4 παιδιών
Το όργανο θα αποτελείται από :
Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς ,
Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,
Τέσσερα (4) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες
Δύο (2) χρωματιστά πάνελ

Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα
υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ ελάχιστον
3mm.
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm αριστερά και
δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» ενδεικτικής διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά
τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του
οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το
ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
(DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι
ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
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Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό υπενδεδυμένο με
πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα
polyester, δύο στρωμάτων.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χίλια πεντακόσια πενήντα (1.550,00€).

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 4Θ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 150 εκ.
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Μήκος : 560 εκ.
Ύψος : 230 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 575 εκ.
Μήκος : 700 εκ.
Ύψος πτώσης: 130 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα απασχόλησης: 4 παιδιών
Το όργανο θα αποτελείται από :
Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς ,
Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,
Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες
Δύο (2) χρωματιστά πάνελ

Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων
υποστυλωμάτων υπό γωνία, και δύο καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους κατ’ ελάχιστον 3mm. Τα
υποστυλώματα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα διατομής Φ60,3mm και πάχους κατ’ ελάχιστον
3mm.
Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης
τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm αριστερά και
δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.
Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα με τα υποστυλώματα συγκολλείται στα πόδια ειδικό τεμάχιο
κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο «Π» ενδεικτικής διατομής 50x25mm το οποίο φέρει εργοστασιακά
τοποθετημένα μπουλόνια διατομής Μ10 τα οποία και προσαρμόζονται στο τραπέζιο τεμάχιο του
οριζόντιου φορέα.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική
διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το
ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
(DIN 766) γαλβανισμένες που απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στα πέλματα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή
της δημιουργίας υγρασίας. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι
ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από
λάμα αλουμινίου ενδεικτικών διαστάσεων 400x125 και πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm που περιβάλλεται
πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με
ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα
polyester, δύο στρωμάτων.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χίλια διακόσια πενήντα (1.250,00€).

Άρθρο 6ο
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 3Θ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 91 εκ.
Μήκος : 98 εκ.
Ύψος : 75 εκ.
Ύψος πτώσης: 43 εκ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Πλάτος : 330 εκ.
Μήκος : 350 εκ.
Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 3 παιδιών
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
1 βάση πάκτωσης
1 ελατήριο ταλάντωσης
1 καθιστικό
3 χρωματιστά πάνελ ‘ΠΑΠΑΚΙ’
6 χειρολαβές
6 ποδολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ.
Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα ή
άλλου ισοδύναμου υλικού.
Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 19mm
Χρωματιστά πάνελ ‘παπάκι’ : Κατασκευασμένα από χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον
13mm.
Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό
Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω
ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής , ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά
καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
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Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εννιακόσια ενενήντα (990,00€).

Άρθρο 7ο
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 29 εκ.
Μήκος : 230 εκ.
Ύψος : 72 εκ.
Ύψος πτώσης: 75 εκ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 229 εκ.
Μήκος : 473 εκ.
Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 4 παιδιών
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
2 βάσεις πάκτωσης
2 ελατήρια ταλάντωσης
1 δοκό ταλάντωσης
4 καθιστικά
2 χειρολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ.
Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα. Η
ένωση των ελατηρίων με το καθιστικό θα γίνεται μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος
συναρμογής , ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική
ασφάλεια.
Δοκός ταλάντωσης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ μεταλλική δοκό
διατομής κατ’ ελάχιστον 90x90mm
Καθιστικά : Θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον
13mm.
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Χειρολαβές: μεταλλικές χειρολαβές γαλβανισμένες εν θερμώ.
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά
καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χίλια τετρακόσια (1.400,00€).
Άρθρο 8ο
ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 99 εκ.
Μήκος : 99 εκ.
Ύψος : 58 εκ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 340 εκ
Μήκος : 340 εκ.
Ύψος πτώσης: 47 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 4 παιδιών
Δραστηριότητες: ταλάντωση
1 βάση πάκτωσης
1 ελατήριο ταλάντωσης
1 βάση καθιστικού

Σελίδα 153

17PROC002048201 2017-10-05
1 χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ.
Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα .
Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 19mm σε σχήμα
σταυρός.
Χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές: θα είναι φτιαγμένο από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm και θα
φέρει εγκοπές προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές.
Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω
ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής , ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά
καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ οκτακόσια (800,00€).

Άρθρο 9ο
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 40 εκ.
Μήκος : 110 εκ.
Ύψος : 90 εκ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Πλάτος : 238 εκ
Μήκος : 350 εκ.
Ύψος πτώσης: 47 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών
Δραστηριότητες: ταλάντωση
1 βάση πάκτωσης
1 ελατήριο ταλάντωσης
1 βάση καθιστικού
1 χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ.
Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα.
Βάση καθιστικού: Κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 19mm.
Χρωματιστό πάνελ με χειρολαβές: θα είναι φτιαγμένο από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm και θα
φέρει εγκοπές προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως χειρολαβές.
Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω
ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.
Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικά
καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
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Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ επτακόσια είκοσι (720,00€).

Άρθρο 10ο
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 103 εκ.
Μήκος : 149 εκ.
Ύψος : 70 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 310 εκ.
Μήκος : 390 εκ.
Ύψος πτώσης: 70 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 6 παιδιών
Δραστηριότητες: ταλάντωση
2 βάσεις πάκτωσης
2 ελατήρια ταλάντωσης
1 πλαίσιο στήριξης
2 πλαίσια χειρολαβών - ποδολαβών
2 καθιστικά
1 χρωματιστό πάνελ επένδυσης.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάσεις πάκτωσης: γαλβανισμένες εν θερμώ.
Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένα από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένα εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα .
Πλαίσιο στήριξης: Το πλαίσιο θα αποτελείται από δύο εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτες τραβέρσες
Πλαίσια χειρολαβών – ποδολαβών: Η τραμπάλα θα φέρει δύο πλαίσια (δεξιά και αριστερά του
πλαισίου στήριξης) τα οποία θα λειτουργούν ως χειρολαβές και ποδολαβές. Τα πλαίσια θα είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm και θα φέρουν
πλαστικά προστατευτικά.
Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm συμπαγούς υλικού (HPL) με
αντιολισθητική επιφάνεια.
Χρωματιστό πάνελ επένδυσης: κατασκευασμένο από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.
Τα εξαρτήματα συναρμογής θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται
από αντιβανδαλικά καλύμματα.
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Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600,00€).

Άρθρο 11ο
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΑΣΤΡΟ»
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 263 εκ.
Μήκος : 408 εκ.
Ύψος : 302 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 562 εκ.
Μήκος : 757 εκ.
Ύψος πτώσης: 130 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 3+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών
Δραστηριότητες:
2 πατάρια
1 τσουλήθρα
1 τοίχο αναρρίχησης
1 ανάβαση με πατήματα
1 κλίμακα ανάβασης
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θεματικά πάνελ μορφής ‘Κάστρο’
θεματικό πάνελ σημαιάκι

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε 1 κολώνα ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό
(σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά
προστατευτικά πολυαμιδίου.

Πατάρια & Τοίχος αναρρίχησης: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 12,5mm
Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm, με
καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά
πάνελ από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm

Χρωματιστά θεματικά πάνελ μορφής ‘κάστρο’ και πάνελ σημαιάκι: κατασκευασμένα από χρωματιστά
πάνελ από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm

Ανάβαση με πατήματα: Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm και πατήματα από
αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Κλίμακα ανάβασης: Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm. Η ένωση των
τμημάτων θα γίνεται μέσω αντιβανδαλικών συνδέσμων.
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
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ΕΥΡΩ χιλιάδες έντεκα (11.000,00€).

Άρθρο 12ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 600 εκ.
Μήκος : 960 εκ.
Ύψος : 290 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 796 εκ.
Μήκος : 1356 εκ.
Ύψος πτώσης: 180 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2-10 ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 39 παιδιών
Δραστηριότητες:
4 πατάρια
2 σκέπαστρα
2 τσουλήθρες (+1,17m)
1 τσουλήθρα (+0,60m)
1 κούνια με κάθισμα παίδων
1 αναρρίχηση με δίχτυ
1 γέφυρα ίσια
2 γέφυρες επικλινείς με σκαλοπάτια
2 τοίχους αναρρίχησης
1 ράμπα ανάβασης
1 σκάλα ανόδου
2 τραπεζάκια δραστηριοτήτων
Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό
(σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά
προστατευτικά.

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Σκέπαστρα: κατασκευασμένα από φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm
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Τσουλήθρες: Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον πάχους 2mm,
με καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά
πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Κούνια με κάθισμα παίδων: αποτελούμενη από 2 κάθετα μεταλλικά δοκάρια σε σχήμα Λ από άβαφες
σωλήνες γαλβανισμένες εν θερμώ Ø60mm, ενώ το οριζόντιο δοκάρι θα είναι κατασκευασμένο από
άβαφη σωλήνα γαλβανισμένη εν θερμώ Ø89mm. Το κάθισμα θα είναι τύπου σανίδα κατασκευασμένο
από μαλακό καουτσούκ με εσωτερική επένδυση από φύλλο αλουμινίου. Το κάθισμα θα αναρτάται
στην οριζόντια δοκό μέσω ανοξείδωτων αλυσίδων. Οι βραχίονες στερέωσης του καθίσματος θα
αποτελούνται από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm. Δακτύλιοι τριβής PVC θα
τοποθετούνται για να περιορίζουν τη φθορά των μεταλλικών εξαρτημάτων με την πάροδο του χρόνου
και θα προστατεύονται από αντιβανδαλικό ατσάλινο δακτύλιο ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση.

Αναρρίχηση με δίχτυ: κάθετα δοκάρια από κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm και οριζόντιο δοκάρι από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm. Το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από καλώδια ανοξείδωτου χάλυβα Ø16mm με
επένδυση από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο. Η ένωση των καλωδίων θα γίνεται μέσω ειδικών
συνδέσμων. Την κατασκευή θα συμπληρώνει βοηθητική για την είσοδο των παιδιών σε αυτή, κάθετη
κλίμακα κατασκευασμένη εξ’ ολόκληρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον
2mm.

Γέφυρα ίσια: Το πάτωμα της γέφυρα θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου
ή ισοδύναμο ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον
13mm.

Επικλινείς γέφυρες με σκαλοπάτια: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό
φύλλο αλουμινίου με οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού ή άλλη ισοδύναμη
τεχνική λύση. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.
Τοίχοι αναρρίχησης: κατασκευασμένοι από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρουν πιασίματα από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε
κραδασμούς και ακτίνες UV.

Ράμπα ανάβασης: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε
κραδασμούς και ακτίνες UV.

Σκάλα ανόδου: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με
οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι
χρωματιστά πάνελ HPL πάχους 13mm. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν χειρολαβές.
Τραπεζάκια δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 12,5mm και πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.
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Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων.
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χιλιάδες είκοσι (20.000,00€).

Άρθρο 13ο
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 69 εκ.
Μήκος : 239 εκ.
Ύψος : 152 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 371 εκ.
Μήκος : 586 εκ.
Ύψος πτώσης: 100 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 4+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
Η κατασκευή θα αποτελείται από:
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1 σκελετό ταλάντωσης
2 δοκούς στήριξης
2 ελατήρια
2 πατήματα
Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση των παιδιών σε όρθια θέση.
Σκελετός: Κατασκευασμένος σωλήνες εξ’ ολοκλήρου από λακαρισμένο ατσάλι Ø60mm ειδικά
διαμορφωμένο.
Δοκοί στήριξης: θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένους εν θερμώ κολώνες Ø110mm
Πατήματα : θα είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικά σταθερό πολυαμιδίου πλαστικό ή ισοδύναμο.
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ελατήρια: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα .
Η ένωση των ελατηρίων τόσο με τις βάσεις πάκτωσης όσο και με το σκελετό ταλάντωσης θα γίνεται
μέσω ασφαλούς πολυαμιδικού εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια.

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200,00€).

Άρθρο 14ο
ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 30 εκ.
Μήκος : 82 εκ.
Ύψος : 85 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 230 εκ.
Μήκος : 320 εκ.

Ύψος πτώσης: 52 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 παιδιού
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
Η κατασκευή θα αποτελείται από:
1 βάση πάκτωσης
1 ελατήριο ταλάντωσης
1 καθιστικό
1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ ‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ’ ή παρόμοιο
2 χειρολαβές
2 ποδολαβές
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάση πάκτωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ.
Ελατήριο: θα είναι κατασκευασμένο από διαβαθμισμένο χάλυβα, αμμοβολημένο, χωρίς πιέσεις,
γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου εποξικού πολυεστέρα .
Καθιστικό: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Μορφή Ιππόκαμπος (ή παρόμοιο): κατασκευασμένη από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm
Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από εξαιρετικά σταθερό υλικό.
Η ένωση του ελατηρίου τόσο με τη βάσης πάκτωσης όσο και με το καθιστικό θα γίνεται μέσω
ασφαλούς πολυαμιδίου εξαρτήματος συναρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και εξαιρετική ασφάλεια .

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
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πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εξακόσια πενήντα (650,00€).

Άρθρο 15ο
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 600 εκ.
Μήκος : 700 εκ.
Ύψος : 500 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 910 εκ.
Μήκος : 1000 εκ.
Ύψος πτώσης: 250 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 5+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 15 παιδιών
Δραστηριότητες: Αναρρίχηση
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βάση πάκτωσης / στερέωσης: γαλβανισμένη εν θερμώ.
Κεντρική κολώνα στήριξης: κολώνα ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής κατ’ ελάχιστον Ø125mm στην κορυφή της οποίας θα τοποθετείται πλαστικό προστατευτικό
πολυαμιδίου .

Δίχτυ πυραμίδα: θα είναι κατασκευασμένο από καλώδια ανοξείδωτου χάλυβα Ø16mm με επένδυση
από πολυπροπυλένιο. Η ένωση των καλωδίων θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου .
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Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χιλιάδες δέκα πέντε (15.000,00€).

Άρθρο 16ο
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΙΚΡΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 300 εκ.
Μήκος : 300 εκ.
Ύψος : 260 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 590 εκ.
Μήκος : 590 εκ.
Ύψος πτώσης: έως 97 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 3+ ετών
Δραστηριότητες: Αναρρίχηση
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Η κατασκευή θα στηρίζεται σε 1 κολώνα ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής Ø125mm Στην κορυφή της κολώνας θα τοποθετείται πλαστικό προστατευτικό πολυαμιδίου .
Η κατασκευή θα φέρει κυκλικό δάπεδο (ενδεικτικά +90εκ) από το έδαφος κατασκευασμένο από
αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 19mm. Το δάπεδο θα περιβάλλεται από ανοξείδωτο
δαχτυλίδι είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Την κατασκευή θα συμπληρώνουν δίχτυα και σχοινιά αναρρίχησης Ø16mm κατασκευασμένα από
συρματόσχοινα επενδυμένα από πολυπροπυλένιο και σφαιρίδια σύνδεσης πολυαμιδίου .
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
πολυαμιδίου, αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδες

(5.000,00€).

Άρθρο 17ο
ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 232 εκ.
Μήκος : 270 εκ.
Ύψος : 122 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 530 εκ.
Μήκος : 630 εκ.
Ύψος πτώσης: 45 εκ
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Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών
Δραστηριότητες: Ισορροπία
Η κατασκευή θα αποτελείται από:
1 δοκό ισορροπίας απλή
1 δοκό ισορροπίας με πλατφόρμα
1 δοκό ισορροπίας με πατήματα ‘φιδάκι’
1 δοκό ισορροπίας με πατήματα απλή
1 ισορροπία σε σχοινί

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: από ανοξείδωτο χάλυβα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm
Δοκοί ισορροπίας: ξύλινες πλαστικοποιημένες (laminate) κολώνες διατομής 68x68mm οι οποίες δεν θα
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό .
Πλατφόρμες & πατήματα: θα είναι κατασκευασμένες από πλάκες πάχους κατ’ ελάχιστον 22mm από
εναλλασσόμενα στρώματα σημύδας και πεύκου. Η επιφάνεια θα επικαλύπτεται με μεμβράνη
αντιολισθητικής φαινολικής ρητίνης ή ισοδύναμο.
Χρωματιστά πάνελ: κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Σχοινί: Συρματόσχοινο Ø16mm με επικάλυψη πολυπροπυλενίου

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
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Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χίλια εξιακόσια πενήντα (1.650,00€).

Άρθρο 18ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 483 εκ.
Μήκος : 516 εκ.
Ύψος : 290 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 833 εκ.
Μήκος : 888 εκ.
Ύψος πτώσης: 180 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών
Δραστηριότητες:
3 πατάρια
1 σκέπαστρο
1 τσουλήθρα +1,17m
1 τσουλήθρα +0,60m
1 γέφυρα ίσια
1 επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια
1 σκάλα ανάβασης
1 αναρρίχηση με δίχτυ
1 κάθετο τοιχίο αναρρίχησης
1 ράμπα ανάβασης
1 δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’
1 δραστηριότητα ‘τραπεζάκι’
Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό
(σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm) ή ισοδύναμο. Στην κορυφή των κολόνων θα
τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.
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Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Σκέπαστρα: κατασκευασμένα από φύλλα πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm
Τσουλήθρες: Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm, με
καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από χρωματιστά
πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Γέφυρα ίσια: Το πάτωμα της γέφυρα θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου
ή ισοδύναμο ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον
13mm.
Επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο
αλουμινίου με οπές ή ισοδύναμο στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά
προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Σκάλα ανάβασης: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με
οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι
χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν χειρολαβές
πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.

Αναρρίχηση με δίχτυ: κάθετα δοκάρια από κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm και οριζόντιο δοκάρι από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm. Το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από καλώδια ανοξείδωτου χάλυβα Ø16mm με
επένδυση από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο. Η ένωση των καλωδίων θα γίνεται μέσω ειδικών
συνδέσμων πολυαμιδίου. Την κατασκευή θα συμπληρώνει βοηθητική για την είσοδο των παιδιών σε
αυτή, κάθετη κλίμακα κατασκευασμένη εξ’ ολόκληρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm.

Τοίχοι αναρρίχησης: κατασκευασμένοι από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρουν πιασίματα μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV.

Ράμπα ανάβασης: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρει πιασίματα μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV.

Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου ή
ισοδύναμο.

Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 12,5mm και πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου.
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Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00€).

Άρθρο 19ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ ‘ΦΥΣΗ’
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 315 εκ.
Μήκος : 563 εκ.
Ύψος : 304 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 615 εκ.
Μήκος : 916 εκ.
Ύψος πτώσης: 117 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 παιδιών
Δραστηριότητες:
2 πατάρια
1 τσουλήθρα
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1 ράμπα αναρρίχησης
1 σκάλα ανάβασης
1 ράμπα εισόδου
4 θεματικά σκέπαστρα ‘φύλλα δέντρου’
4 χρωματιστά προστατευτικά θεματικά πάνελ ‘φράκτης’

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε 1 κολώνα ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό
(σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή της κολώνας θα τοποθετείται πλαστικό
προστατευτικό πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.
Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Σκέπαστρα: κατασκευασμένα από φύλλα HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm
Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm, με
καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά ή ισοδύναμο. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από
χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Ράμπα αναρρίχησης: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και
ακτίνες UV.

Σκάλα ανάβασης: σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα, σκαλοπάτια κατασκευασμένα από αντιολισθητικό
HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm.

Ράμπα εισόδου: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και
κουπαστές από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.

Θεματικά πάνελ ‘φύλλα δέντρου’: κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm

Χρωματιστά προστατευτικά θεματικά πάνελ ‘φράκτης’: κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 13mm

Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου.
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
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πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ δώδεκα χιλιάδες (12.000,00€).

Άρθρο 20ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 480 εκ.
Μήκος : 520 εκ.
Ύψος : 300 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 833 εκ.
Μήκος : 888 εκ.
Ύψος πτώσης: 180 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 30 παιδιών
Δραστηριότητες:
3 πατάρια
1 θεματικό σκέπαστρο ‘φυλλώματα’
4 θεματικά πάνελ οροφής ‘φυλλώματα’
1 τσουλήθρα +1,17m
1 τσουλήθρα +0,60m
1 γέφυρα ίσια με θεματικά πάνελ
1 επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια και θεματικά πάνελ
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1 σκάλα ανάβασης
1 αναρρίχηση με δίχτυ
1 κάθετο τοιχίο αναρρίχησης
1 ράμπα ανάβασης
1 δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’
1 δραστηριότητα ‘τραπεζάκι’
Θεματικά πάνελ (χελώνα, φιδάκι κπλ)
Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό
(σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά
προστατευτικά πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Σκέπαστρο: κατασκευασμένo από φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους κατ’ ελάχιστον 10mm και θεματικό
πάνελ ‘φυλλώματα’ ή άλλο κατασκευασμένο από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm
Θεματικά πάνελ οροφής : κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm
Τσουλήθρες: Θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm, με
καμπυλοειδή μορφή από τη μία πλευρά ή ισοδύναμο. Οι πλευρές της θα είναι κατασκευασμένες από
χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Γέφυρα ίσια με θεματικά: Το πάτωμα της γέφυρα θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό φύλλο
αλουμινίου ή ισοδύναμο ενώ τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 13mm με επιφάνεια και σχήμα που θα παραπέμπει σε κορμό δένδρου.

Επικλινής γέφυρα με σκαλοπάτια και θεματικά πάνελ: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από
αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού ή
ισοδύναμο. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm με
επιφάνεια και σχήμα που θα παραπέμπει σε κορμό δένδρου. Στα πλαϊνά της γέφυρας θα είναι
εμπλουτισμένα με θεματικές δραστηριότητες (πχ σαύρα, κεφάλι ιθαγενή, περιστρεφόμενος δίσκος ή
παρόμοια).

Σκάλα ανάβασης: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με
οπές στο επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού ή ισοδύναμο. Τα πλαϊνά προστατευτικά
θα είναι χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm με επιφάνεια και σχήμα που θα
παραπέμπει σε κορμό δένδρου. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν χειρολαβές.

Αναρρίχηση με δίχτυ: κάθετα δοκάρια από κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm και οριζόντιο δοκάρι από ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm. Το δίχτυ θα είναι κατασκευασμένο από καλώδια ανοξείδωτου χάλυβα Ø16mm με
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επένδυση από πολυπροπυλένιο . Η ένωση των καλωδίων θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων
πολυαμιδίου. Την κατασκευή θα συμπληρώνει βοηθητική για την είσοδο των παιδιών σε αυτή, κάθετη
κλίμακα κατασκευασμένη εξ’ ολόκληρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον
2mm.

Τοίχοι αναρρίχησης: κατασκευασμένοι από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρουν πιασίματα μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV.

Ράμπα ανάβασης: κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα και ανθεκτικά σε κραδασμούς και
ακτίνες UV.

Δραστηριότητα ‘αριθμητήριο’: κατασκευασμένη από μαλακά σφαιρίδια χυτού πολυβινυλοχλωρίδιου ή
ισοδύναμο.
Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: Κατασκευασμένα από πάγκο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 12,5mm και πλαϊνά με χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Θεματικά πάνελ (χελώνα, φιδάκι κπλ): κατασκευασμένα από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Χρωματιστά προστατευτικά πάνελ: πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου .
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
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Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00€).

Άρθρο 21ο
ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 346 εκ.
Μήκος : 452 εκ.
Ύψος : 319 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 710 εκ.
Μήκος : 771 εκ.
Ύψος πτώσης: 143 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 20 παιδιών
Δραστηριότητες:
1 πατάρι με κεκλιμένα σκέπαστρα
1 σπιτάκι με καθιστικό
1 τραπεζάκι δραστηριοτήτων
1 τσουλήθρα
1 γέφυρα γωνιακή
1 πλατφόρμα με διπλό μπαλκόνι
1 πάνελ δραστηριοτήτων
1 καμπύλη κλίμακα ανάβασης
1 σκάλα
Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες 95x95mm σύνθετης ξυλείας , η οποία δεν θα έχει
υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm.
Σκέπαστρα: κατασκευασμένα από φύλλα πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμο πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm
Σπιτάκι με καθιστικό : κατασκευασμένο από πάνελ υψηλής ποιότητας λακαρισμένου κόντρα πλακέ
πάχους κατ’ ελάχιστον 21mm. Κατασκευασμένα από εναλλασσόμενα λεπτά στρώματα σημύδας,
προσφέροντας μακροζωία και μηχανική αντοχή. Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με ηλεκτροστατικό
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ψεκασμό δύο συστατικών πολυουρεθάνης βερνίκι ή ισοδύναμο που θα είναι απαλλαγμένο από βαρέα
μέταλλα. Η κατασκευή θα φέρει διακοσμητικά παράθυρα από φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους κατ’
ελάχιστον 13mm και καθιστικό κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον
12,5mm
Τραπεζάκι δραστηριοτήτων: κατασκευασμένο από HPL και καθιστικό από αντιολισθητικό HPL πάχους
κατ’ ελάχιστον 12,5mm.
Γέφυρα γωνιακή: το πάτωμα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους
κατ’ ελάχιστον 12,5mm ενώ τα προστατευτικά κιγκλιδώματα θα είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm
Καμπύλη κλίμακα ανάβασης: κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm
πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Σκάλα: Τα σκαλοπάτια θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου με οπές στο
επάνω μέρος για την αποφυγή συγκράτησης νερού ή ισοδύναμο. Τα πλαϊνά προστατευτικά θα είναι
χρωματιστά πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm.

Προστατευτικά χρωματιστά πάνελ: από πάνελ υψηλής ποιότητας λακαρισμένου κόντρα πλακέ πάχους
κατ’ ελάχιστον 21mm. Κατασκευασμένα από εναλλασσόμενα λεπτά στρώματα σημύδας ή ισοδύναμο,
προσφέροντας μακροζωία και μηχανική αντοχή. Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με ηλεκτροστατικό
ψεκασμό δύο συστατικών πολυουρεθάνης βερνίκι ή ισοδύναμο που θα είναι απαλλαγμένο από βαρέα
μέταλλα.
Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου .
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.

Σελίδα 176

17PROC002048201 2017-10-05
ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00€).

Άρθρο 22ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 299 εκ.
Μήκος : 743 εκ.
Ύψος : 300 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 610 εκ.
Μήκος : 1099 εκ.
Ύψος πτώσης: 240 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 6+ ετών
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 14 παιδιών
Δραστηριότητες:
1 κινούμενο πατάρι
1 καμπύλη κλίμακα χειροβάδισης
1 κατάβαση πυροσβέστη.
1 ανάβαση με δίχτυ
1 δραστηριότητα κατάβασης

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες ραβδωτού λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα
κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ ο υπόλοιπος σκελετός θα αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό
(σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm). Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά
προστατευτικά πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.

Πατάρι: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm και θα
φέρει πλευρικές ανοξείδωτες αλυσίδες ή ισοδύναμο.
Καμπύλη κλίμακα χειροβάδισης: κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm
πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm. Η ένωση των ανοξείδωτων τμημάτων μεταξύ τους θα γίνεται μέσω
αντιβανδαλικών συνδέσμων πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.
Κατάβαση πυροσβέστη: ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm
Ανάβαση με δίχτυ: σκελετός από ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm και
επένδυση με δίχτυ ανοξείδωτου χάλυβα Ø16mm με επένδυση από πολυπροπυλένιo. Η ένωση των
τμημάτων του διχτυού θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων.
Δραστηριότητα κατάβασης: παράλληλες μπάρες ανοξείδωτου χάλυβα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον
2mm για κατάβαση σε σχήμα τσουλήθρας.
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Μπάρες ασφαλείας : κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2mm.
Η σύνδεση τους με τον σκελετό του οργάνου θα γίνεται μέσω ειδικών συνδέσμων πολυαμιδίου ή
ισοδύναμο.
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Η ένωση των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού με τους ορθοστάτες θα γίνεται μέσω ειδικών
αντιβανδαλικών συνδέσμων ασφαλείας ‘φωλιές’ πολυαμιδίου ή ισοδύναμο
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού

Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ έντεκα χιλιάδες (11.000,00€).

Άρθρο 23ο
ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 110 εκ.
Μήκος : 212 εκ.
Ύψος : 148 εκ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πλάτος : 410 εκ.
Μήκος : 510 εκ.
Ύψος πτώσης: 150 εκ

Ηλικιακή ομάδα: 2+ ετών
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Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 14 παιδιών

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σκελετός: Η κατασκευή θα στηρίζεται σε κολώνες κατ’ ελάχιστον 95x95mm σύνθετης ξυλείας , η οποία
δεν θα έχει υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό και ανοξείδωτες σωλήνες Ø40mm πάχους κατ’
ελάχιστον 2mm.

Πάτωμα: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12,5mm
Σκέπαστρο: δίριχτο σκέπαστρο αναρρίχησης κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους κατ’
ελάχιστον 12,5mm και θα φέρει πιασίματα από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο, μη τοξικά, μη εύφλεκτα
και ανθεκτικά σε κραδασμούς και ακτίνες UV.

Πάνελ: από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 13mm
Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
αντιβανδαλικά καλύμματα.
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού
κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα
πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε
που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1176:2008,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Προσπέκτους
Όψη & κάτοψη εξοπλισμού και χώρου ασφαλείας
Αναλυτικό manual εξοπλισμού με πλήρη κωδικοποίηση των εξαρτημάτων του
Οδηγίες Συντήρησης εξοπλισμού
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες εξιακόσια (2.600,00€).

Άρθρο 24ο
ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (ΜΕΤΑΛΛΟ/HPL)
O τραπεζόπαγκος θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 148x135 περίπου και θα αποτελείται από ένα
τριγωνικό τραπέζι και τρία τριγωνικά καθίσματα. Τόσο το τραπέζι όσο και τα καθίσματα θα στηρίζονται
σε μεταλλικούς ορθοστάτες από λακαρισμένο γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή ισοδύναμο, ενώ οι
τριγωνικές επιφάνειες τους θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ HPL. Η σύνδεση των τμημάτων του
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εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς ανοξείδωτους συνδέσμους οι οποίοι θα είναι καλυμμένοι με
προστατευτικά πολυαμιδίου ή ισοδύναμο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Α. Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 , Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 ,
Β. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη,
στερεά πλαστικά και HPL πάνελ εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση
την χρήση και την συντήρηση του.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ χίλια τρακόσια (1.300,00€).

Άρθρο 25ο
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α
Πλάτος : 32 εκ. περίπου
Μήκος : 40 εκ. περίπου
Ύψος : 145 εκ. περίπου
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός ανακλινόμενος και αποσπώμενος, χωρητικότητας 30 λίτρων.
Θα αποτελείται από το μεταλλικό στύλο και τον κυλινδρικό μεταλλικό κάδο. Ο στύλος Φ60 έχει ύψος
1450mm περίπου και θα φέρει στο επάνω μέρος ενδεικτικά διακοσμητική μεταλλική σφαίρα και στο
κάτω μεταλλικό διακοσμητικό δίσκο.
Ο κάδος θα είναι διαμέτρου 320mm περίπου και ύψους 460mm περίπου, με νευρώσεις και
διακοσμητικές οπές κομμένες με λέιζερ ή ισοδύναμο. Στο κάτω μέρος θα φέρει επίσης 3 οπές για την
αποστράγγιση υγρών.
Η σύνδεση του κάδου με το στύλο θα γίνεται μέσω διακοσμητικής μεταλλικής τριγωνικής κατασκευής.
Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται και η κλειδαριά τριγωνικής διατομής που επιτρέπει την ανάκληση του
κάδου και το εύκολο άδειασμα αλλά και την πλήρη αφαίρεση του για το καθάρισμα του εσωτερικού
του.
Η κατασκευή θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένη και περασμένη με επικάλυψη εποξικού primer ή
ισοδύναμο. Η κατασκευή θα βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 ,
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Απαιτούμενη εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα (130,00€).

Άρθρο 26ο
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β
Κάδος απορριμμάτων μεταλλικός ανακλινόμενος και αποσπώμενος, χωρητικότητας 60 λίτρων.
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Θα αποτελείται από το μεταλλικό σκελετό ’ Η’ και τον κυλινδρικό μεταλλικό κάδο. Ο κάδος φέρει
περιμετρικά διάτρητες λωρίδες. Ο κάδος θα είναι διαμέτρου 375mm περίπου.
Η σύνδεση του κάδου με το στύλο θα γίνεται μέσω διακοσμητικής μεταλλικής τριγωνικής κατασκευής.
Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται και η κλειδαριά τριγωνικής διατομής που επιτρέπει την ανάκληση του
κάδου και το εύκολο άδειασμα αλλά και την πλήρη αφαίρεση του για το καθάρισμα του εσωτερικού
του
Η κατασκευή θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένη και περασμένη με επικάλυψη εποξικού primer ή
ισοδύναμο. Η κατασκευή θα βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 ,
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Απαιτούμενη εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα (130,00€).

Άρθρο 27ο
ΒΡΥΣΗ
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και το αυτοφερόμενο
τραπεζάκι. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ90mm περίπου, θα φέρει στο κάτω τμήμα του βάση
διαμέτρου Φ250mm περίπου, με έξι (6) τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή
πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.
Στο άνω μέρος θα φέρει διακοσμητικό μεταλλικό καπάκι. Σε ύψος περίπου 650mm θα φέρει κυκλικής
διατομής βάση, πάνω στην οποία θα βιδώνεται με έξι (6) βίδες φρεζάτες Μ8, το φερόμενο τραπεζάκι,
ελλειπτικού σχήματος, που σκοπό θα έχει την εναπόθεση αντικειμένων ή ισοδύναμο, έτσι ώστε να
εξυπηρετεί καλύτερα τον χρηστή. Το τραπεζάκι θα κατασκευάζεται από HPL πάχους κατ’ ελάχιστον
12mm περίπου και θα έχει διαμορφωμένη επιφάνεια. Επίσης, θα διαθέτει χαραγμένη επιφάνεια
διαμορφωμένη ως σχάρα, έτσι ώστε να εναποτίθενται αλλά αντικείμενα π.χ. φρούτα κ.α., με
ελλειπτικής διατομής ακτινικά τοποθετημένες χαράξεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αποστράγγιση των
υγρών και τον γρήγορο καθαρισμό της επιφάνειας. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση οριζοντίως
τοποθετημένου εμβόλου με στοιχείο κυκλικά διογκούμενης επιφάνειας από αλουμίνιο ή ισοδύναμο,
διαμέτρου Φ60mm περίπου. Η είσοδος του νερού θα γίνεται μέσω τριστρωματικού πλαστικού σωλήνα
με ενίσχυση υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη
αντοχή ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση της βρύσης σε
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εξιακόσια ογδόντα πέντε (685,00€).

Άρθρο 28ο
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Η περίφραξη θα αποτελείται από ορθοστάτες διπλού ταυ 42Χ80 ανά 1,50μ., οι οποίες θα πακτώνονται
στην βάση του μπετόν, ράβδους κάθετους Φ16 πλήρους διατομής ανά 116χιλ, λάμες διπλές 50Χ8 (μία
επάνω και μία στο κάτω μέρος της περίφραξης) συγκολλημένων με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης. Η έδραση των ορθοστατών θα γίνει με
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χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου
θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών στερέωσης καθώς και η εργασία για
την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και
το μινιάρισμα των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις μινίου και ο τελικός ελαιοχρωματισμός. Η
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο της
υπηρεσίας.
Τονίζεται ότι ειδικά για την παιδική χαρά επί της οδού Κνωσσού στον Άγιο Στέφανο ως βάση για το
μεταλλικό κάγκελο επιβάλλεται η κατασκευή τοιχίου μπετόν ύψους τουλάχιστον 1m στην περίφραξη,
λόγω επικινδυνότητας και μεγάλης κυκλοφορίας του δρόμου , η οποία περιλαμβάνεται στο κόστος του
άρθρου.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τρέχον μέτρα.
ΕΥΡΩ ογδόντα ανά τρέχον μέτρο (80,00€).

Άρθρο 29ο
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες θύρας διατομών 50Χ30, η έδραση των οποίων θα γίνει με χρήση μη
συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης.
Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.
Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο από κοιλοδοκούς 50Χ50 και από κάθετους ράβδους
40Χ30Χ2 πλήρους διατομής, λάμες διπλές 30Χ3 (δύο επάνω και δύο στο κάτω μέρος της πόρτας)
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συνδεδεμένων με ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Η θύρα θα είναι με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας,
με κοινή κλειδαριά και με ποδαράκι stop πόρτας Φ20.
Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της
Υπηρεσίας καθώς και μινιάρισμα με δύο στρώσεις μινίου και ελαιοχρωματισμοί .
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ τετρακόσια (400,00€).

Άρθρο 30ο
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων εκάστη περίπου 1,00Χ1,20μ, από
υλικό τύπου HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm, εγχάρακτης και αναρτημένης στην περίφραξη.
Το HPL (τύπος MEG Standard) θα εναρμονίζεται απόλυτα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 438
και ISO 4586 όσον αφορά στην αντίσταση σε υγρασία και θερμοκρασία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά τους από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία,
τη δαπάνη κατασκευής των πινακίδων (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα κοχλιοφόρους
ήλους κ.λ.π. τη χάραξη και την ανάρτηση της πινακίδας σε οποιαδήποτε θέση ορίσει η Υπηρεσία και
οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένες και
τοποθετημένες πινακίδες. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης της πινακίδας.
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Η πινακίδα θα είναι χρώματος μπεζ σύμφωνα με το σχέδιο που ακολουθεί. Θα είναι ακριβώς ίδια με
την πινακίδα που έχει αναρτηθεί ήδη σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές του δήμου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και το τεύχος της τεχνικής περιγραφής της παρούσης μελέτης.
Τιμή ανά τεμάχιο για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη πινακίδα (τεμ)
ΕΥΡΩ εκατόν σαράντα (140,00€).

Άρθρο 31ο
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ύψος πτώσης έως και 2,50m
Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 250εκ.
Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα έγχρωμων
συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη ή
άλλα ισοδύναμα υλικά. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να
ξαναχρησιμοποιηθεί.
Οι ενδεικτικές διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους
ανάλογα με το κρίσιμο ύψος πτώσης του οργάνου. Τα πλακίδια θα επικολλώνται με ειδική κόλλα σε
συμπαγές, λεία, επίπεδη, τσιμεντοεπιφάνεια.
Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η
τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο
συστατικών.
Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια
από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και
πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν την τοποθέτηση ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση.
Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα
έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο,
στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής
ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ
1176 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008).
Το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή
εφαρμογή και τοποθέτηση αντικραδασμικών πλακιδίων. Επίσης οι μονάδες παραγωγής να είναι
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για όλα τα στάδια παραγωγής. Με πραγματοποιούμενη δοκιμή
προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο τραυματισμού της
κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 θα διαπιστώνεται το κρίσιμο ύψος πτώσης του δείγματος αναφοράς,
προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177 και ΕΝ 71-3.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με
ειδική κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης περιλαμβάνονται
τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η
εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός των πλακιδίων με το κατάλληλου πάχους και
προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή τα ειδικά τεμάχια
ελαστικών πλακιδίων εγκιβωτισμένα σε μπετόν (εξαιρείται η παιδική χαρά επί της οδού Καϊρη στον
Διόνυσο και της επί της Κνωσσού στον Άγιο Στέφανο που δεν απαιτείται). Στην εν λόγω προμήθεια,
περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή (σε κάθε παιδική χαρά) κατάλληλης θεμελίωσης, από πλάκα από
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 και πάχους 15εκ., με δομικό πλέγμα T131 προκειμένου να
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα το ΕΝ 1176, με τις
οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή και της προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και με την
σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
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Το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική τους επιφάνεια δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.
Το προϊόν θα φέρει έκθεση δοκιμής στο εργαστήριο με διαφορετικές συνθήκες δοκιμής ώστε να
υπάρχει ιχνηλασιμότητα και αναγνωσιμότητα για την ταυτοποίηση του προϊόντος.
Οι οπές και οι πλαστικοί πύροι σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών θα είναι εργοστασιακά
κατασκευασμένες για να μην υπάρξει κύρτωση η οποιαδήποτε παραμόρφωση των πλακών ή άλλη
ισοδύναμη τεχνική λύση.
Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας
Ευρωπαϊκής προέλευσης.
Για την έγκριση από την Υπηρεσία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά για:
Προστασία πτώσης
Πιστοποίηση παραγωγής της εταιρείας
Συμπεριφορά στην πυρά
Αντίσταση στην τριβή
Αντοχή σε εφελκυσμό
Ανθεκτικότητα στο χλώριο
Ανθεκτικότητα στον παγετό
Αντιολισθητική ικανότητα
Διαπερατότητα νερού
Αντοχή στην απόξεση/φθορά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 ,
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2008 - ΕΝ1177:2008
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3
Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από
διαπιστευμένο φορέα.
Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο εβδομήντα (70,00€).

Άρθρο 32ο
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ύψος πτώσης έως και 2,40m
Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 240εκ.
Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα έγχρωμων
συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη ή
άλλα ισοδύναμα υλικά. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να
ξαναχρησιμοποιηθεί.
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Οι ενδεικτικές διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους
ανάλογα με το κρίσιμο ύψος πτώσης του οργάνου. Τα πλακίδια θα επικολλώνται με ειδική κόλλα σε
συμπαγές, λεία, επίπεδη, τσιμεντοεπιφάνεια.
Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η
τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο
συστατικών.
Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια
από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και
πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν την τοποθέτηση ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση.
Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα
έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο,
στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής
ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ
1176 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008).
Το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή
εφαρμογή και τοποθέτηση αντικραδασμικών πλακιδίων. Επίσης οι μονάδες παραγωγής να είναι
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για όλα τα στάδια παραγωγής. Με πραγματοποιούμενη δοκιμή
προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο τραυματισμού της
κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 θα διαπιστώνεται το κρίσιμο ύψος πτώσης του δείγματος αναφοράς,
προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177 και ΕΝ 71-3.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με
ειδική κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης περιλαμβάνονται
τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η
εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός των πλακιδίων με το κατάλληλου πάχους και
προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή τα ειδικά τεμάχια
ελαστικών πλακιδίων εγκιβωτισμένα σε μπετόν (εξαιρείται η παιδική χαρά επί της οδού Καϊρη στον
Διόνυσο και της επί της Κνωσσού στον Άγιο Στέφανο που δεν απαιτείται). Στην εν λόγω προμήθεια,
περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή (σε κάθε παιδική χαρά) κατάλληλης θεμελίωσης, από πλάκα από
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 και πάχους 15εκ., με δομικό πλέγμα T131 προκειμένου να
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα το ΕΝ 1176, με τις
οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή και της προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και με την
σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική τους επιφάνεια δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.
Το προϊόν θα φέρει έκθεση δοκιμής στο εργαστήριο με διαφορετικές συνθήκες δοκιμής ώστε να
υπάρχει ιχνηλασιμότητα και αναγνωσιμότητα για την ταυτοποίηση του προϊόντος.
Οι οπές και οι πλαστικοί πύροι σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών θα είναι εργοστασιακά
κατασκευασμένες για να μην υπάρξει κύρτωση η οποιαδήποτε παραμόρφωση των πλακών ή άλλη
ισοδύναμη τεχνική λύση.
Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας
Ευρωπαϊκής προέλευσης.
Για την έγκριση από την Υπηρεσία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά για:
Προστασία πτώσης
Πιστοποίηση παραγωγής της εταιρείας
Συμπεριφορά στην πυρά
Αντίσταση στην τριβή
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Αντοχή σε εφελκυσμό
Ανθεκτικότητα στο χλώριο
Ανθεκτικότητα στον παγετό
Αντιολισθητική ικανότητα
Διαπερατότητα νερού
Αντοχή στην απόξεση/φθορά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 ,
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2008 - ΕΝ1177:2008
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3
Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από
διαπιστευμένο φορέα.
Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο εβδομήντα (70,00€).

Άρθρο 33ο
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ύψος πτώσης έως και 1,80m
Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 180εκ.
Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα έγχρωμων
συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη ή
άλλα ισοδύναμα υλικά. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να
ξαναχρησιμοποιηθεί.
Οι ενδεικτικές διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους
ανάλογα με το κρίσιμο ύψος πτώσης του οργάνου. Τα πλακίδια θα επικολλώνται με ειδική κόλλα σε
συμπαγές, λεία, επίπεδη, τσιμεντοεπιφάνεια.
Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η
τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο
συστατικών.
Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια
από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και
πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν την τοποθέτηση ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση.
Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα
έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο,
στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής
ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ
1176 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008).
Το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή
εφαρμογή και τοποθέτηση αντικραδασμικών πλακιδίων. Επίσης οι μονάδες παραγωγής να είναι
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πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για όλα τα στάδια παραγωγής. Με πραγματοποιούμενη δοκιμή
προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο τραυματισμού της
κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 θα διαπιστώνεται το κρίσιμο ύψος πτώσης του δείγματος αναφοράς,
προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177 και ΕΝ 71-3.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με
ειδική κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης περιλαμβάνονται
τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η
εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός των πλακιδίων με το κατάλληλου πάχους και
προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή τα ειδικά τεμάχια
ελαστικών πλακιδίων εγκιβωτισμένα σε μπετόν (εξαιρείται η παιδική χαρά επί της οδού Καϊρη στον
Διόνυσο και της επί της Κνωσσού στον Άγιο Στέφανο που δεν απαιτείται). Στην εν λόγω προμήθεια,
περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή (σε κάθε παιδική χαρά) κατάλληλης θεμελίωσης, από πλάκα από
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 και πάχους 15εκ., με δομικό πλέγμα T131 προκειμένου να
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα το ΕΝ 1176, με τις
οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή και της προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και με την
σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική τους επιφάνεια δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.
Το προϊόν θα φέρει έκθεση δοκιμής στο εργαστήριο με διαφορετικές συνθήκες δοκιμής ώστε να
υπάρχει ιχνηλασιμότητα και αναγνωσιμότητα για την ταυτοποίηση του προϊόντος.
Οι οπές και οι πλαστικοί πύροι σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών θα είναι εργοστασιακά
κατασκευασμένες για να μην υπάρξει κύρτωση η οποιαδήποτε παραμόρφωση των πλακών ή άλλη
ισοδύναμη τεχνική λύση.
Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας
Ευρωπαϊκής προέλευσης.
Για την έγκριση από την Υπηρεσία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά για:
Προστασία πτώσης
Πιστοποίηση παραγωγής της εταιρείας
Συμπεριφορά στην πυρά
Αντίσταση στην τριβή
Αντοχή σε εφελκυσμό
Ανθεκτικότητα στο χλώριο
Ανθεκτικότητα στον παγετό
Αντιολισθητική ικανότητα
Διαπερατότητα νερού
Αντοχή στην απόξεση/φθορά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 ,
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2008 - ΕΝ1177:2008
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3
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Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από
διαπιστευμένο φορέα.
Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο εξήντα (60,00€).

Άρθρο 34ο
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ύψος πτώσης έως και 1,40m
Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 140εκ.
Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα έγχρωμων
συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη ή
άλλα ισοδύναμα υλικά. Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να
ξαναχρησιμοποιηθεί.
Οι ενδεικτικές διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους
ανάλογα με το κρίσιμο ύψος πτώσης του οργάνου. Τα πλακίδια θα επικολλώνται με ειδική κόλλα σε
συμπαγές, λεία, επίπεδη, τσιμεντοεπιφάνεια.
Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η
τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο
συστατικών.
Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια
από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και
πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν την τοποθέτηση ή άλλη ισοδύναμη τεχνική λύση.
Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα
έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο,
στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής
ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177 και ΕΝ
1176 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008).
Το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για τη σωστή
εφαρμογή και τοποθέτηση αντικραδασμικών πλακιδίων. Επίσης οι μονάδες παραγωγής να είναι
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 για όλα τα στάδια παραγωγής. Με πραγματοποιούμενη δοκιμή
προσδιορισμού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο τραυματισμού της
κεφαλής (HIC) ίσο με 1000 θα διαπιστώνεται το κρίσιμο ύψος πτώσης του δείγματος αναφοράς,
προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177 και ΕΝ 71-3.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με
ειδική κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης περιλαμβάνονται
τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη καθώς η
εργασία πλήρους κατασκευής και ο εγκιβωτισμός των πλακιδίων με το κατάλληλου πάχους και
προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με στρογγυλεμένες ακμές κλπ) ή τα ειδικά τεμάχια
ελαστικών πλακιδίων εγκιβωτισμένα σε μπετόν (εξαιρείται η παιδική χαρά επί της οδού Καϊρη στον
Διόνυσο και της επί της Κνωσσού στον Άγιο Στέφανο που δεν απαιτείται). Στην εν λόγω προμήθεια,
περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή (σε κάθε παιδική χαρά) κατάλληλης θεμελίωσης, από πλάκα από
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 και πάχους 15εκ., με δομικό πλέγμα T131 προκειμένου να
εξασφαλιστεί η στατικότατα του οργάνου και η ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα το ΕΝ 1176, με τις
οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή και της προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και με την
σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
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Το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η τελική τους επιφάνεια δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τελική του φυσικού εδάφους.
Το προϊόν θα φέρει έκθεση δοκιμής στο εργαστήριο με διαφορετικές συνθήκες δοκιμής ώστε να
υπάρχει ιχνηλασιμότητα και αναγνωσιμότητα για την ταυτοποίηση του προϊόντος.
Οι οπές και οι πλαστικοί πύροι σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών θα είναι εργοστασιακά
κατασκευασμένες για να μην υπάρξει κύρτωση η οποιαδήποτε παραμόρφωση των πλακών ή άλλη
ισοδύναμη τεχνική λύση.
Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας
Ευρωπαϊκής προέλευσης.
Για την έγκριση από την Υπηρεσία θα προσκομισθούν πιστοποιητικά για:
Προστασία πτώσης
Πιστοποίηση παραγωγής της εταιρείας
Συμπεριφορά στην πυρά
Αντίσταση στην τριβή
Αντοχή σε εφελκυσμό
Ανθεκτικότητα στο χλώριο
Ανθεκτικότητα στον παγετό
Αντιολισθητική ικανότητα
Διαπερατότητα νερού
Αντοχή στην απόξεση/φθορά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 ,
Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176: 2008 - ΕΝ1177:2008
Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ71-3
Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από
διαπιστευμένο φορέα.
Το δάπεδο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο σαράντα πέντε (45,00€).

Άρθρο 35ο
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Υλικό ίνας: Ίσια μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου
Τύπος ίνας: 10.200/6 dTex – 12.500/6 dTex
Συνολικό βάρος: 2.000gr/m2 – : 2.500gr/m2
Συνολικοί κόμποι ανά m2: 7.950/m2 (+/- 10%)
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Αντοχή ελαστικότητας ίνας: 100nm – 120nm
Η βάση του θα είναι από μαύρο latex ενωμένο με βάση στυρολίου – βουταδενίου (SBR) με τρύπες
αποστράγγισης και υδατοπερατότητα 60 λίτρα το λεπτό ανά 100cm2.
Το ύψος της ίνας θα πρέπει να ανέρχεται στα 50mm (+/- 10%) και οι κόμποι ανά 10cm να είναι 15 (+/10%).
Υλικά τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα:
Άμμος χαλαζιακή (12kg/τμ)
Καουτσούκ (14kg/τμ)
Κόλλα 2 συστατικών στοιχείων
Συγκολλητική ταινία
Στις εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνεται η μεταφορά και εκφόρτωση του υλικού, η προεργασία του
δαπέδου και η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο είκοσι (20,00€).

Άρθρο 36ο
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ
Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά, πάχους
συμπυκνωμένης στρώσης 8 εκ. Το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου, σαν εκείνο
που τρέχουν οι αθλητές. Επίστρωση τελικής επιφάνειας διαδρόμων, χώρων κλπ με υλικό προερχόμενο
από θραύση σε τριβείο κεραμικών προϊόντων, πλήρως ψημένων, άριστης ποιότητας. Στο μίγμα
υπάρχει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά το
αλεσμένο κεραμίδι σε διάφορες κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του
μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή γαρμπιλιού,
διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο
έδαφος. Το συνδετικό υλικό είναι ένα ειδικό πρόσμικτο θηραϊκής γης και ποζολάνης και δεν υπάρχει
τσιμέντο.
Η στρώση αυτή του τελικού ενιαίου πάχους, μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης 8 εκ. προβλέπεται να
κατασκευασθεί σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του τελικού μίγματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη
θέση παραγωγής μέχρι το έργο, η επιμελής διάστρωση στα επιθυμητά πάχη (10 εκ.) μέχρι να
επιτευχθεί το προβλεπόμενο τελικό πάχος των 8 εκ μετά την συμπίεση του, η συμπύκνωση και η
κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους άνω των 650 κιλών μέχρι να γίνει το μίγμα ασυμπίεστο, και η
ταυτόχρονη διαβροχή με νερό χωρίς πίεση. Επίσης περιλαμβάνεται στην τιμή και ο εγκιβωτισμός του
δαπέδου με το κατάλληλου πάχους και προδιαγραφών προκατασκευασμένο κράσπεδο (με
στρογγυλεμένες ακμές κλπ). H τελική του επιφάνεια δεν πρέπει να είναι πάνω από την τελική του
φυσικού δαπέδου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρης τελικής επιφάνειας συμπυκνωμένου πάχους 8 εκ. μετά της
προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και κάθε εργασία.
Χαρακτηριστικά Σταθεροποιημένου Κεραμικού Δαπέδου σύμφωνα με εγκεκριμένη ευρωπαϊκή μέθοδος
ελέγχου :
Χαρακτηριστικά
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Συμπεριφορά προϊόντος
Φαινόμενο ειδικό βάρος
1,59 gr/cm3
Ανοικτό πορώδες
25%
Ποσοστό Υδατοκορεσμού
16%
Υδατοαπορρόφηση
1.55 mm/min0.5
Ατμοδιαπερατότητα
2.53E-06 g / m2.s.Pa
Δυναμικό μέτρο
ελαστικότητας
3780 MPa
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών
6.26 MPa
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
0.66 MPa
ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
k= 9.9E-08 (m/sec)
ΣΧΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR)
Μέγιστη πυκνότητα 1.830 t/m3
Βέλτιστη υγρασία 14.6 %

Το δάπεδο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο διαπιστευμένου φορέα και την προσκόμιση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τον έλεγχο από
διαπιστευμένο φορέα.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο σαράντα (40,00€).

Άρθρο 37ο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλλώδους σύστασης με αναλογία
σε άμμο τουλάχιστον 55% και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 εκ και άλλα ξένα τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η διάστρωση, η συμπύκνωση του και οι τυχόν πλάγιες μεταφορές που θα
απαιτηθούν.
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Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε κυβικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο δέκα (10,00€).

Άρθρο 38ο
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και απομάκρυνση οργάνων παιδικής χαράς, τα οποία δεν
θα επανατοποθετηθούν και θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μετά από συνεννόηση
με την επίβλεψη. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η αποσυναρμολόγηση, η μεταφορά και η
απομάκρυνση των εξοπλισμών, οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και
εργαλείων που απαιτούνται, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η μεταφορά τους σε θέσεις
απόρριψης η αποθήκευσης. Τα όργανα η τμήματα αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις μελλοντικής
πιστοποίησης αποσυναρμολογούνται μετά προσοχής έτσι ώστε να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝA ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔ του προμηθευτή ότι θα εκτελέσει την μεταφορά με μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα ΧΥΤΑ.
Αντίγραφο άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρία που διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη
μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων
εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Αντίγραφο άδειας λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης
μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Τιμή πλήρους αποξήλωσης ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εξήντα (60,00€).

Άρθρο 39ο
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Εργασία αποξήλωσης, αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και απομάκρυνσης μεταλλικών και ξύλινων
παλαιών περιφράξεων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού
και εργαλείων η συγκέντρωση των προϊόντων και η μεταφορά τους σε θέσεις απόρριψης η πιθανής
αποθήκευσης, εάν είναι δυνατόν να επανατοποθετηθούν εφόσον φυσικά πληρούν τα πρότυπα
πιστοποίησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝA ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔ του προμηθευτή ότι θα εκτελέσει την μεταφορά με με μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα ΧΥΤΑ.
Αντίγραφο άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρία που διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη
μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων
εντος των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
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Αντίγραφο άδειας λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης
μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντος των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Τιμή πλήρους αποξήλωσης ανοιγμένης σε τρέχοντα μέτρα.
ΕΥΡΩ έξι ανά τρέχων μέτρο (6,00€).

Άρθρο 40ο
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποξήλωση, απομάκρυνση και μεταφορά των υφιστάμενων κατεστραμμένων δαπέδων ασφαλείας που
βρίσκονται στις παιδικές χαρές της μελέτης. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εκτελέσει την μεταφορά με
μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια
εισόδου στα ΧΥΤΑ. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα σε χώρους
που διαθέτουν άδεια λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης
μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝA ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔ του προμηθευτή ότι θα εκτελέσει την μεταφορά με με μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα ΧΥΤΑ.
Αντίγραφο άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Προσύμφωνο συνεργασίας με εταιρία που διαθέτει άδεια λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη
μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων
εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Αντίγραφο άδειας λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης
μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντος των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Τιμή πλήρους αποξήλωσης ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο επτά και πενήντα λεπτά (7,50€).

Άρθρο 41ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Εργασία κατασκευής ράμπας με χρήση νέου οπλισμένου σκυροδέματος με βελτιωτικά πρόσμικτα και
διαμόρφωση κατάλληλης επιφάνειας και επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου σύμφωνα με τις οδηγίες
στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες πάσης φύσεως
απαιτούμενου εξοπλισμού.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ εξακόσια (600,00€).

Άρθρο 42ο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
Εργασία επισκευής και συντήρησης τμημάτων ξύλινων & μεταλλικών υφιστάμενων περιφράξεων ώστε
να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών στις οποίες
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είναι τοποθετημένες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης
που ανέλαβε τον προέλεγχο των παιδικών χαρών του δήμου κατά την υπ’ αρ. πρωτ. 33903/09-10-2013
σύμβαση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η επί τόπου προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και
μικρούλικών και η εργασία.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τρέχοντα μέτρα.
ΕΥΡΩ είκοσι (20,00€).

Άρθρο 43ο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑΣ
Αφορά στην πιστοποίηση κάθε παιδικής χαράς (έκθεση ελέγχου, πιστοποιητικό) από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Απαιτείται βεβαίωση επάρκειας από ΕΣΥΔ.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ διακόσια πενήντα (250,00€).

Άρθρο 44ο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΕΩΝ
Περιλαμβάνονται :
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης δέντρων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των
τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Εξειδικευμένες εργασίες περιορισμένης κλάδευσης του υπό-ορόφου με σκοπό την προστασία των
εποχούμενων επισκεπτών της παιδικής χαράς και τη βελτίωση της φυτουγείας των ατόμων του είδους
Pinus Halepensis. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής, σε χώρο
που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Εργασία ψεκασμών με βιολογικό εντομοκτόνο που θα περιέχει Βάκιλλο της Θουριγγίας, που
καταπολεμά τις προνύμφες εντόμων. Η εφαρμογή του θα γίνεται με ψέκασμα σε μορφή βρέξιμων
κόκκων. O ψεκασμός θα γίνει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για την κάμπια των πεύκων
(πιτυοκάμπη), με αναλογία 50 gr ανά 100 lt νερό.
Η τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος στην παιδική χαρά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στον Άγιο
Στέφανο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι εργασίες πραγματοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού από γεωπόνο, δασολόγο, και φυσικό πρόσωπο
ή εταιρία προσκομίζοντας Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού), με
το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται με το αντικείμενο της, που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ή πτυχίο ΜΕΕΠ
του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για εξειδικευμένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή πτυχίο Εργοληπτών
Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) του πρώην υπουργείου Γεωργίας.
Τιμή κατ’ αποκοπήν.
ΕΥΡΩ χίλια εξακόσια (1.600,00€).

Άρθρο 45ο
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα όργανα παιδικής χαράς
και εκγύμνασης, μαζί με αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή
κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες κ.λπ.), γενική ισοπέδωση του χώρου και διαμόρφωσή του για την
εγκατάσταση των οργάνων. Περιλαμβάνει τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα
εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή κατ’ αποκοπήν.
ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδες (5.000,00€).
Διευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισμού:
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των εξοπλισμών παιδικής χαράς είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση
των συμμετεχόντων επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.
Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην
υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). Επιτρέπεται η
προσφορά εξοπλισμών με χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης που παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%.
Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο χώρο
ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς οι χώροι για τους οποίους προορίζονται και τα
μέγιστα ύψη πτώσης των επιφανειών απορρόφησης κραδασμών, είναι καθορισμένα και η διαθέσιμη
έκταση για την τοποθέτηση τους περιορισμένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τις περιοχές
ασφαλείας και τα ύψη πτώσης, άνω των αναγραφόμενων στην μελέτη ορίων, επιφέρει ουσιαστική
τροποποίηση της μελέτης και των προδιαγραφόμενων επιφανειών πτώσης και θέτει σε κίνδυνο την
δυνατότητα πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Προσφορά που
υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα γίνεται
αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Oι διατομές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων επιτρέπεται
απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση και τα φορτία που προορίζονται.
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο παιδικής χαράς μπορούν να αντικατασταθούν με
άλλες, ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που
απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται
ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, προς
διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
/ 07 / 2017

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχαν.

Τοπογράφος Μηχαν.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
/07 / 2017

/ 07 /

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

:

380.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

K.A. : 35.7135.0003

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1. Κατασκευή ράμπας εισόδου παιδικής χαράς
Όσον αφορά την κατασκευή ράμπας στην είσοδο της παιδικής χαράς, επισυνάπτεται
απόσπασμα τεύχους οδηγιών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- Γραφείο Μελετών για
άτομα με αναπηρία. Η κατασκευή ράμπας κάθετης ή παράλληλης προς την διεύθυνση του
πεζοδρομίου κρίνεται κατά περίπτωση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Κεφάλαιο 2.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
1.10. ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1.10.1. Φαλτσογωνιές, ράµπες, βαθµίδες ή µηχανικά µέσα (ανελκυστήρες, αναβατόρια κλπ.)
χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την µορφολογία του εδάφους για την κάλυψη των υψοµετρικών διαφορών
κατά µήκος του πεζοδροµίου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου
Α/Α ΥΨΟΜΕΤΡ. ∆ΙΑΦΟΡΑ (µ)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Μαx ΚΛΙΣΗ

1. 0.00-0.02
2. 0.02-0.04
3. 0.04-0.10
4. 0.10-0.25
5. 0.25-0.50
6. 0.50-1.00

φαλτσογωνιά
φαλτσογωνιά
ράµπα
ράµπα
ράµπα
ράµπα ή βαθµίδες ή
µηχανικό µέσο

1:1 ή 100%
1:2 ή 50%
1:10 ή 10%
1:12 ή 8%
1:16 ή 6%
1:20 ή 5%

7. 1.00µ & άνω

ράµπα ή βαθµίδες ή
µηχανικόµέσο

1:20 ή 5%

ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (µ)
0.02
0.04
1.00
3.00
8.00
10.00 άνω των 10µ
παρεµβάλλεται επίπεδο
τµήµα µήκους 1.50µ
10.00 άνω των 10µ
παρεµβάλλεται επίπεδο
τµήµα µήκους 1.50µ

1.10.2. Σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50µ ή ίσο µε το πλάτος της διάβασης πεζών, σε όλα τα σηµεία
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όπου επιβάλλεται η κάλυψη υψοµετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδροµίου, δηλαδή όπου
επιβάλλεται η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε την στάθµη του οδοστρώµατος (π.χ. διαβάσεις
πεζών, νησίδες, εσοχές στάθµευσης οχηµάτων, στάσεις αστικών συγκοινωνιών κλπ)
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων µικρού πλάτους, όπου η κατασκευή σκαφών εγκαρσίως του πεζοδροµίου
δηµιουργεί προβλήµατα, συνιστάται το κατέβασµα όλης της γωνίας στη διασταύρωση των δύο οδών
λαµβάνοντας πρόνοια για την καλή απορροή των οµβρίων ή η κατασκευή ράµπας κατά τον άξονα της
όδευσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μήκη ράµπας εγκαρσίως του πεζοδροµίου
ΥΨΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ (µ) ΚΛΙΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜ.ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ
Επιθυµ. περίπτ. α (%) Ανεκτή περίπτ. β (%) περίπτ. α (µ) περίπτ. β (µ)
0.000-0.07 5 (1:20) 8 (1:12) 1.40 0.84
0.071-0.10 5 (1:20) 8 (1:12) 2.00 1.20
0.101-0.12 5 (1:20) 6.2(1:16) 2.40 1.42
0.121-0.15 5 (1:20) 6.2(1:16) 3.00 2.20
0.151-άνω 5 (1:20) 8 (1:12) - -

1.10.3. Βαθµίδες, πλάτους ίσου µε το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και µέγιστου ύψους
ριχτιού 15εκ, θα κατασκευάζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι κλίσεις θα υπερβαίνουν το 12%. Όπου
είναι αναπόφευκτη η κατασκευή βαθµίδων θα κατασκευάζονται τουλάχιστον δύο.
1.10.4. Σε περιπτώσεις µεγάλων κλίσεων είναι δυνατή η εγκατάσταση µηχανικών µέσων (ανελκυστήρων,
αναβατορίων, µηχανισµών ανόδου κλιµάκων κλπ). Ιδιαίτερη µέριµνα όµως στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να ληφθεί για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και την συνεχή συντήρηση αυτών των
µέσων.

3. ΡΑΜΠΕΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ

3.1 Ράµπα

α κάθετη προς τη
διεύθυνση του
πεζοδροµίου:

Οριζόντιο
πλάτωµα

Η ράµπα αυτή γίνεται µόνο σε
πεζοδρόµια ύψους 8 – 10 εκ.
που επιτρέπουν την κατασκευή
ράµπας κλίσης 5% µε ελεύθερο
οριζόντιο πλάτωµα 1,20µ στο
επάνω µέρος της ράµπας.
Ο οδηγός όδευσης τυφλών στο
σηµείο της ράµπας
καταλήγει σε δύο πλάκες µε τις
ρίγες κάθετες προς την πορεία
όδευσης για να καθοδηγήσει τον
χρήστη προς την κατεύθυνση της
διάβασης πεζών.
Η ράµπα και η έξοδος προς τη
διάβαση επισηµαίνονται µε πλάκες
τύπου Β «Κίνδυνος»

Ράµπα καθετη προς τη διεύθυνση του
πεζοδροµίου, µε οριζόντιο πλάτωµα στο

Το πλάτος 15 εκ. της λίνιας του
πεζοδροµίου βυθίζεται στο επίπεδο
του ρείθρου.

Στην

περίπτωση

υπερυψωµένης
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120

διάβασης πεζών τοποθετείται πάνω
από το ρείθρο, εσχάρα ή µεταλλικό
στοιχείο σε σχήµα Π που ενώνει
οµαλά την ράµπα µε τη διάβαση, προς
αποφυγή απότοµης κλίσης (βλ. σχήµα
δίπλα)

Κλίση
5%

+10
0,00
∆ιάβαση πεζών

Ράµπα κάθετη προς πεζοδρόµιο ύψους 8-10εκ.
µε οριζόντιο πλάτωµα 1,20µ. στο πάνω µέρος.
Οι πλάκες του οδηγού όδευσης στο σηµείο της
ράµπας τοποθετούνται κάθετα για να
καθοδηγήσουν τον χρήστη προς τη ράµπα η
οποία επισηµαίνεται µε πλάκες τύπου Γ στην
αρχή και τύπου Β στην έξοδο.

Στην περίπτωση υπερυψωµένης διάβασης,
τοποθετείται εσχάρα ή µεταλλικό στοιχείο σε
σχήµα Π που ενώνει οµαλά την ράµπα µε την
υπερυψωµένη διάβαση

3.2 Ράµπα β παράλληλη
προς τη διεύθυνση του
πεζοδροµίου:
Η διπλή αυτή ράµπα κατασκευάζεται
σε πεζοδρόµια ασχέτως του ύψους
τους γιατί δίνει τη δυνατότητα να
κατασκευαστούν σωστές κλίσεις. Η
κλίση καθόδου 5% επιτυγχάνεται
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Η κλίση καθόδου 5% γίνεται υποβιβάζοντας το
υψόµετρο του πεζοδροµίου κατά τη διεύθυνση
όδευσης η οποία καταλήγει στο επίπεδο του
οδοστρώµατος

Ράµπα σε πεζοδρόµιο ύψους 8εκ.
Οριζόντιο πλάτωµα

Κλίση 2%

Κολώνα ΑΗΚ

Κλίση 5%

Ε.Ζ.Ο,Π.*

υποβιβάζοντας το υψόµετρο του
πεζοδροµίου κατά τη διεύθυνση
όδευσης η οποία καταλήγει
σε
οριζόντιο πλάτωµα στο επίπεδο του
οδοστρώµατος, µε εγκάρσια κλίση 2%
για
τα
όµβρια
νερά.
Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός
όδευσης τυφλών µε πλάκες τύπου Α
«Ο∆ΗΓΟΣ» καταλήγει στη λωρίδα
επισήµανσης, µε κίτρινες πλάκες
χωρίς ανάγλυφη σήµανη, κάθετης
προς την πορεία όδευσης και
εκτείνεται σε όλο το πλάτος του
πεζοδροµίου,
µε
σκοπό
να
προειδοποιήσει για την ύπαρξη
κλίσης. Κατά µήκος της κλίσης της
ράµπας,
ο
οδηγός
όδευσης
συνεχίζεται µε πλάκες τύπου Α και
καταλήγει στο οριζόντιο πλάτωµα, στο
επίπεδο του οδοστρώµατος. Από εκεί
οδηγείται µε πλάκες τύπου Α προς την
κατεύθυνση της διάβασης πεζών -Οι
πλάκες Α µε κατεύθυνση προς τη
διάβαση πεζών τοποθετούνται ανά
δύο (πλάτος 80 εκ.)
Η
έξοδος
προς
τη
διάβαση
κατασκευάζεται πάντα µε πλάκες
τύπου Β «ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ»

Μήκος ράµπας

Λωρίδα
επισήµανσης
µε κίτρινες
πλάκες

∆ιάβαση
πεζών
Πλάτος
∆ιάβασης
πεζών

*Ε.Ζ.Ο,Π. = Ελεύθερη
Ζώνη Όδευσης Πεζών

∆ιάβαση
πεζών

Ράµπα µε λωρίδες επισήµανσης τύπου Γ στην αρχή του κεκλιµένου επιπέδου.
Το οριζόντιο πλάτωµα έχει το πλάτος της διάβασης πεζών. και κλίση2%για τα νερά της βροχής

Λώρίδες επισήµανσης µε κίτρινες
πλάκεςτοποθετηµένες στην αρχή του κεκλιµένου
επιπέδου, κάθετα προς την πορεία όδευσης. Οι
πλάκες Τυπου Α «οδηγός» κατευθύνουν τον
χρήσητη προς τη διάβαση της οποίας προηγήται
λωρίδα επισήµανσης Τύπου Β»ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ»
Ράµπα µήκους 3,20µ σε πεζοδρόµιο
ύψους 18 εκ.

Σελίδα 199

17PROC002048201 2017-10-05
Ράµπα σε πεζοδρόµιο ύψους 17 εκ.

Κλίση 5%

∆ιάβαση πεζών

ράµπας µήκους 3,20µ
και κλίση 5%

Κλίση 2%

∆ιάβαση πεζών

∆ιάβαση πεζών

Οριζόντιο
πλάτωµα µε
πλάτος διάβασης
πεζών

2. Κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας
Η πινακίδα θα είναι εγχάρακτη διαστάσεων 1.000x1.200mm και κατασκευάζεται από HPL πάχους
12mm, χρώματος μπεζ σύμφωνα με το σχέδιο που ακολουθεί. Θα είναι ακριβώς όμοια με την
πινακίδα που έχει αναρτηθεί ήδη σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές του δήμου.(Επισυναπτόμενο
σχέδιο )

3. Μεταλλική περίφραξη και μεταλλική πόρτα
Όπως το σχέδιο που ακολουθεί.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

/ 07 / 2017
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/ 07 / 2017

/07 / 2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Αρχιτέκτων Μηχαν.

Τοπογράφος Μηχαν.

Πολιτικός Μηχαν.
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Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ : ΜΗΤΡΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΪΡΗ
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2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΡΑΣ & ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Σελίδα 202

17PROC002048201 2017-10-05
3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
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4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ &ΟΤ55
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5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΑΣΕΩΣ,(ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΚΝΩΣΣΟΥ)
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6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
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7 . ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
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7. ΠΙΝΑΚΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Α.Μ. :

10/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

:

380.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

K.A. : 35.7135.0003

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΟΜΑ∆Α A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων µικτή (1 νηπίων &1
παίδων )
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων παίδων
Μεταλλική κούνια 2 θέσεων νηπίων
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων νηπίων
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων παίδων
Θεµατική τραµπάλα ελατηρίου 3 θέσεων
Τραµπάλα ελατηρίων 4 θέσεων
Τραµπάλα 4 θέσεων
Τραµπάλα ελατηρίων 2 θέσεων
Τραµπάλα ελατηρίων 6 θέσεων νηπίων
Μεταλλικό θεµατικό όργανο τύπου "ΚΑΣΤΡΟ"

Ειδος
Μονάδας

Ποσότητα

ΕΡΓΑΣΙΑ

CPVS

Α/Α

Αριθµός
Τιµολογίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1

37535210-2

τεµαχ

1,00

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

37535210-2
37535210-2
37535210-2
37535210-2
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535250-4
37535200-9

τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ

4,00
2,00
3,00
2,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00

12

Μεταλλικό σύνθετο όργανο νηπίων- παίδων µε 3
τσουλήθρες και κούνια

1.12

37535200-9

τεµαχ

1,00

13
14
15
16
17

Τραµπάλα παίδων
Τραµπάλα ελατηρίου ιππόκαµπος
Χωροδικτύωµα µεγάλο
Χωροδικτύωµα µικρό
Όργανο ισορροπίας

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

37535250-4
37535250-4
37535292-0
37535292-0
37535200-9

τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

18

Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες και
αναρριχήσεις

1.18

37535200-9

τεµαχ

1,00

19

Μεταλλικό θεµατικό σύνθετο όργανο τύπου "ΦΥΣΗ"

1.19

37535200-9

τεµαχ

1,00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες
Ξύλινο σύνθετο όργανο
Μεταλλικό σύνθετο όργανο αναρριχήσεων
Σπιτάκι αναρρίχησης
Τραπεζοπάγκος (µέταλλο/HPL)
Kάδος απορριµάτων A
Kάδος απορριµάτων B
Βρύση
Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς
Πόρτα εισόδου
Πληροφοριακή πινακίδα
∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,50µ

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31

37535200-9
37535200-9
37535200-9
37535200-9
39113300-0
34928400-2
34928400-2
34928400-2
45223110-0
45223110-0
34992000-7
44111700-8

τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
τεµαχ
m
τεµαχ
τεµαχ
m2

1,00
1,00
1,00
2,00
5,00
9,00
6,00
6,00
195,00
3,00
6,00
90,00
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32
33
34
35
36
37

∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,40µ
∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,80µ
∆άπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40µ
Τεχνητός χλοοτάπητας
Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο
Κηπευτικό χώµα

1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

44111700-8
44111700-8
44111700-8
39293400-6
44112000-8
14212400-4

m2
m2
m2
m2
m2
m3

190,00
297,00
700,00
25,00
583,00
10,00

38

Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων
παιδικών χαρών.

1.38

45112723-9

τεµαχ

32,00

39

Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών
περιφράξεων παιδικών χαρών

1.39

45112723-9

m

211,94

40

Αποξήλωση και αποµάκρυνση ελαστικών δαπέδων
ασφαλείας

1.40

45112723-9

m2

120,00

41
42
43

Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς
Συντήρηση περιφράξεων
Πιστοποίηση παιδικής χαράς

1.41
1.42
1.43

44112000-8
44112000-8
79132000-8

τεµαχ
m
τεµαχ

6,00
167,00
6,00

44

Εργασίες κλάδευσης δέντρων και θάµνων και
φυτοπροστατευτικών ψεκάσεων

1.44

77211500-7

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

45

Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης
και προετοιµασίας εδάφους

1.45

45112723-9

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄
Άθροισµα εργασιών µε όφελος
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

(Ημερομηνία /Τόπος)

(Ψηφιακή Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα
Αρχή)
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυμία)

.......................…………………………………..
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

.......................…………………………………..5

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
2

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για

τη

συμμετοχή

του/της/τους

σύμφωνα

με

την

(αριθμό/ημερομηνία)

.....................

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Εφόσον
η
εγγυητική
επιστολή
αφορά
σε
προσφορά
τμήματος/τμημάτων
της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν.
4281/2014).
10
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

Σελίδα 213

17PROC002048201 2017-10-05
εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

11

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς

Άγιος Στέφανος, ....../...../2017
Αριθμ. Πρωτ.

e-mail: milonas@dionysos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
(συνολικού ποσού ...€, συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

η

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα τη ... του μηνός...... του έτους 201.., ημέρα ..... στα γραφεία του Δημαρχείου
Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

α) Αφ' ενός ο Δήμος Διονύσου, (ΑΦΜ 997690910, ΔΟΥ Κηφισίας) με έδρα τον Άγιο Στέφανο, Λ. Μαραθώνος 29 &
Αθ. Διάκου 01, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Αντιδήμαρχο, Αγαθοκλέους ακριτίδη Αγγέλα, καλούμενος
εφεξής και χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και,

β) Αφ' ετέρου η......... εταιρεία με την επωνυμία «.......», με ΑΦΜ ..., ΔΟΥ ..., με έδρα επί της οδού ......, Τ.Κ..... ....,
με νόμιμο εκπρόσωπο το ............ του ......., κάτοχο του υπ’ αριθμ. ............... ΑΔΤ, καλούμενος εφεξής και χάριν
συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, με την εδώ εκπρόσωπό του Αντιδήμαρχο Οικονομικής
Διαχείρισης και έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις::

•
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,όπως ισχύει.
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4
του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Την αριθμ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού»
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ΙΙ. Τις αποφάσεις και έγγραφα :

8.

του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του
άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

9.

του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

10. την αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου
11. την αριθμ. ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………..)
12. την αριθμ. …../2017 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ………………)
13. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο του Διαγωνισμού
συνάπτει με το δεύτερο από τους συμβαλλόμενους (ανάδοχο), σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην. ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση ανακατασκευή έξι (6) Παιδικών
Χαρών του Δήμου Διονύσου, μέσω της τοποθέτησης νέου εξοπλισμού (παιχνίδια, δάπεδα, καθιστικά, κάδοι
απορριμμάτων κ.λ.π.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν 44 Εγκυκλίου του Υπ.
Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης
ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης περί οργάνωσης και
λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης
ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3.

Συγκεκριμένα η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προμηθεύσει ανά παιδική χαρά, ώστε μετά την παρέμβαση οι
κατωτέρω κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι
προς τους χρήστες, τα ακόλουθα είδη:.
1. Παιδική χαρά επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Σαρανταπόρου στον Άγιο Στέφανο (κωδικός
NUTS-GR30005001)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ (1.20)

1 τεμ.

2

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)

1 τεμ.

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)

1 τεμ.

5

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23)

1 τεμ.

6

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)

1 τεμ.

7

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)

67 τμ

8

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)

74 τμ

9

ΒΡΥΣΗ (1.27)

1 τεμ.

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (1.30)

1 τεμ.

11

METAΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)

30 μ

12

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)

1 τεμ.
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13

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ A (1.25)

2 τεμ.

14

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.

2. Παιδική χαρά επί της πλατείας Οάσεως (Κνωσού & Ηρώων Πολυτεχνείου) στον Άγ. Στέφανο
(κωδικός NUTS-GR30005001)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΑΣΤΡΟ» (1.11)

1 τεμ.

2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ (1.6)

1 τεμ.

3

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (1 ΝΗΠΙΩΝ-1 ΠΑΙΔΩΝ) (1.1)

1 τεμ.

5

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)

1 τεμ.

6

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)

145 τμ

7

ΒΡΥΣΗ (1.27)

1 τεμ.

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)

1 τεμ.

9

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)

30 μ

10

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)

1 τεμ.

11

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β (1.26)

2 τεμ.

12

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.

3.Παιδική χαρά στην πλατεία Πλαστήρα (Λ. Κρυονερίου) στο Κρυονέρι (κωδικός NUTS-GR30008301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΗ» (1.19)

1 τεμ.

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ (1.22)

1 τεμ.

3

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)

1 τεμ.

5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.5)

1 τεμ.

6

ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23)

1 τεμ.

7

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)

1 τεμ.

8

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.13)

1 τεμ.

9

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)

220 τμ

10

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ (1.32)

123 τμ

11

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ(1.36)

288 τμ

12

ΒΡΥΣΗ (1.27)

1 τεμ.

13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)

1 τεμ.

14

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42)

70 μ
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15

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)

2 τεμ.

16

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β(1.26)

4 τεμ.

17

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.

4.Παιδική χαρά επί των οδών Μητροπολίτη Κυδωνιών και Λ. Καϊρη στον Διόνυσο(κωδικός NUTSGR30007201)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
(1.12)

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ 3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ &ΚΟΥΝΙΑ

2

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ (1.15)

1 τεμ.

3

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1.10)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)

1 τεμ.

5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)

1 τεμ.

6

ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (1.17)

1 τεμ.

7

ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24)

2 τεμ.

8

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.13)

1 τεμ.

9

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)

89 τμ

10

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)

138 τμ

11

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,50μ (1.31)

90 τμ

12

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (1.35)

25 τμ

13

ΒΡΥΣΗ (1.27)

1 τεμ.

14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)

1 τεμ.

15

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28)

135 μ

16

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)

1 τεμ.

17

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)

3 τεμ.

18

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.

1 τεμ.

5.Παιδική χαρά επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου (Ήρας και Αργυροκάστρου) στην Δροσιά(κωδικός
NUTS-GR30007301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1

ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ (1.21)

1 τεμ.

2

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)

1 τεμ.

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)

1 τεμ.

5

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΑΜΟΣ (1.14)

2 τεμ.

6

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)

75 τμ
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7

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40μ (1.32)

68 τμ

8

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ(1.37)

10 τμ

9

ΒΡΥΣΗ (1.27)

1 τεμ.

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)

1 τεμ.

11

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)

2 τεμ.

12

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.

6.Παιδική χαρά επί της πλατείας Παπαφλέσσα (οδό Καλαμάτας και Λ. Διονύσου) στην Δροσιά(κωδικός
NUTS-GR30007301)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ομάδα Α: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ (1.18)

1 τεμ.

2

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ (1.16)

1 τεμ.

3

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7)

1 τεμ.

3

ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.8)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4)

1 τεμ.

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2)

1 τεμ.

6

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ (1.34)

104 τμ

7

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80μ (1.33)

85 τμ

8

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ (1.36)

295 τμ

9

ΒΡΥΣΗ (1.27)

1 τεμ.

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ (1.30)

1 τεμ.

11

ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (1.29)

1 τεμ.

12

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42)

100 μ.

13

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25)

2 τεμ.

14

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43)

1 τεμ.

Άρθρο 2 - Διάρκεια
2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι της εξαντλήσεως του
συμβατικού αντικειμένου. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται
τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες, σύμφωνα με το πλάνο σχεδιασμού- προγραμματισμού , υλοποίησης και
ελέγχου της προμήθειας του εξοπλισμού, των διαφόρων εργασιών, καθώς και το βαθμό αξιοποίησης των
παραγωγικών μέσων ή πόρων (προσωπικό, μηχανήματα, κεφάλαια κτλ ) που κατέθεσε η ΑΝΑΔΟΧΟΣ Παράρτημα
Ι. .

2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας
αρχής
μέχρι
το
50%
αυτής
ύστερα
από
σχετικό
αίτ
ημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η περίπτωση αφορά
παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν λήξει
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η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα
της σύμβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες του άρθρου 5 της παρούσης. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Άρθρο 3 Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – Δείγματα
Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών και πρότυπων ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3
Τα απαιτούμενα δείγματα εάν απαιτούνται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από την
υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό
εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του
εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης αναγράφεται το είδος του
ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
Άρθρο 4 Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή
τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε
περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και
θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται
απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα
προξενηθεί από το ατύχημα.
Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά τους
στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω
ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Άρθρο 5 –Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που καλέστηκε να την
εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της
συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των δύο εβδομάδων ο εργοδότης
δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση εργασίας εις βάρος του αναδόχου.
Άρθρο 6 Παραλαβή
Πρέπει να τονιστεί ότι η προμήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσμένη όταν και μόνο εκδοθεί Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιημένο φορέα που θα διοριστεί από τον ανάδοχο.
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει
την τελεία απόρριψη της παραλαμβανομένης εργασίας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας
οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.

Άρθρο 7 Πληρωμές
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Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται μετά την
παραλαβή της προμήθειας, και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται
από πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου.
Άρθρο 8 Σταθερότητα τιμών.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Άρθρο 9 Αμοιβή

CPVS

1

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων μικτή (1 νηπίων &1
παίδων )

1.1

37535210-2

τεμαχ

1,00

2

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων παίδων

1.2

37535210-2

τεμαχ

4,00

3

Μεταλλική κούνια 2 θέσεων νηπίων

1.3

37535210-2

τεμαχ

2,00

4

Μεταλλική κούνια 4 θέσεων νηπίων

1.4

37535210-2

τεμαχ

3,00

5

Μεταλλική κούνια 4 θέσεων παίδων

1.5

37535210-2

τεμαχ

2,00

6

Θεματική τραμπάλα ελατηρίου 3 θέσεων

1.6

37535250-4

τεμαχ

1,00

7

Τραμπάλα ελατηρίων 4 θέσεων

1.7

37535250-4

τεμαχ

3,00

8

Τραμπάλα 4 θέσεων

1.8

37535250-4

τεμαχ

3,00

9

Τραμπάλα ελατηρίων 2 θέσεων

1.9

37535250-4

τεμαχ

2,00

10

Τραμπάλα ελατηρίων 6 θέσεων νηπίων

1.10

37535250-4

τεμαχ

1,00

11

Μεταλλικό θεματικό όργανο τύπου "ΚΑΣΤΡΟ"

1.11

37535200-9

τεμαχ

1,00

12

Μεταλλικό σύνθετο όργανο νηπίων- παίδων με 3
τσουλήθρες και κούνια

1.12

37535200-9

τεμαχ

1,00

13

Τραμπάλα παίδων

1.13

37535250-4

τεμαχ

2,00

14

Τραμπάλα ελατηρίου ιππόκαμπος

1.14

37535250-4

τεμαχ

2,00

15

Χωροδικτύωμα μεγάλο

1.15

37535292-0

τεμαχ

1,00

16

Χωροδικτύωμα μικρό

1.16

37535292-0

τεμαχ

1,00

17

Όργανο ισορροπίας

1.17

37535200-9

τεμαχ

1,00

18

Μεταλλικό σύνθετο όργανο με 2 τσουλήθρες και
αναρριχήσεις

1.18

37535200-9

τεμαχ

1,00

19

Μεταλλικό θεματικό σύνθετο όργανο τύπου
"ΦΥΣΗ"

1.19

37535200-9

τεμαχ

1,00

20

Μεταλλικό σύνθετο όργανο με 2 τσουλήθρες

1.20

37535200-9

τεμαχ

1,00

21

Ξύλινο σύνθετο όργανο

1.21

37535200-9

τεμαχ

1,00

22

Μεταλλικό σύνθετο όργανο αναρριχήσεων

1.22

37535200-9

τεμαχ

1,00

23

Σπιτάκι αναρρίχησης

1.23

37535200-9

τεμαχ

2,00

24

Τραπεζοπάγκος (μέταλλο/HPL)

1.24

39113300-0

τεμαχ

5,00

Α/Α

1

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ειδος
Μονάδας

Ποσότητα

Αριθμός
Τιμολογίου

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ως τίμημα των ως άνω ειδών το ποσό των ΕΥΡΩ #00.000,00#
(ολογράφως) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ που βαρύνει τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ». Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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25

Kάδος απορριμάτων A

1.25

34928400-2

τεμαχ

9,00

26

Kάδος απορριμάτων B

1.26

34928400-2

τεμαχ

6,00

27

Βρύση

1.27

34928400-2

τεμαχ

6,00

28

Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς

1.28

45223110-0

m

29

Πόρτα εισόδου

1.29

45223110-0

τεμαχ

3,00

30

Πληροφοριακή πινακίδα

1.30

34992000-7

τεμαχ

6,00

31

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,50μ

1.31

44111700-8

m2

90,00

32

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,40μ

1.32

44111700-8

m2

190,00

33

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,80μ

1.33

44111700-8

m2

297,00

34

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,40μ

1.34

44111700-8

m2

700,00

35

Τεχνητός χλοοτάπητας

1.35

39293400-6

m2

25,00

36

Σταθεροποιημένο Κεραμικό δάπεδο

1.36

44112000-8

m2

583,00

37

Κηπευτικό χώμα

1.37

14212400-4

m3

10,00

38

Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών οργάνων
παιδικών χαρών.

1.38

45112723-9

Τεμαχ

32,00

39

Αποξήλωση
και
απομάκρυνση
περιφράξεων παιδικών χαρών

1.39

45112723-9

M

211,94

40

Αποξήλωση και απομάκρυνση
δαπέδων ασφαλείας

1.40

45112723-9

m2

120,00

41

Kατασκευή ράμπας εισόδου παιδικής χαράς

1.41

44112000-8

Τεμαχ

42

Συντήρηση περιφράξεων

1.42

44112000-8

M

43

Πιστοποίηση παιδικής χαράς

1.43

79132000-8

Τεμαχ

44

Εργασίες κλάδευσης δέντρων και θάμνων και
φυτοπροστατευτικών ψεκάσεων

1.44

77211500-7

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

45

Εξυγιαντικές
χωματουργικές
εργασίες
διαμόρφωσης και προετοιμασίας εδάφους

1.45

45112723-9

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ

παλαιών
ελαστικών

195,00

6,00
167,00
6,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

Άθροισμα εργασιών με όφελος
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Του ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
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10.1 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα ανωτέρω είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των προδιαγραφών,
των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο
ελάττωμα. Συγκεκριμένα ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθους απαιτήσεις:
Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού)
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
6.

7.

8.

9.

10.

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.Τα υλικά του
εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι
στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά
προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το
αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1-23).
Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ
1177:2008 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71.03 και να φέρουν
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
(άρθρα 31-34).
Τα όργανο θα πρέπει να είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που να φέρει
πιστοποίηση ISO 9001. Θα φέρει επίσης τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και την
πιστοποίηση συμβατότητας-πιστοποίηση συμμόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του
προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.
Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ως ακολούθως:
Εγγύηση
καλής
λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος για τα ανοξείδωτα
τμήματα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα
άλλα και μη επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία.
5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα επικαλυμμένα
μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 2 χρόνια σχέση με
λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε
κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την
τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
9.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής
χαράς, του αστικού εξοπλισμού και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των
προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :


Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας
εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισμό
και
τα
ελαστικά
πλακίδια ασφαλείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και
κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς,
αστικού
εξοπλισμού
και
ελαστικών
πλακιδίων ασφαλείας.



Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, του
προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που καταθέτει ο κάθε συμμετέχων, που
πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, σχετικά με την εγκατάσταση
και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση
αυτή, ο κάθε συμμετέχων οφείλει να δηλώνει στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να
αναλάβει την εγκατάσταση, ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο συμμετέχοντα.



Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε κατασκευάστριας
εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.
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Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας στην εργασία ,σύμφωνα με το ΟΗSAS
18001 ή ισοδύναμο το οποίο να είναι ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και σε
συνάφεια με το αντικείμενο παροχής της παρούσας (προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων
παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, αστικού εξοπλισμού).

10.2 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς
την απόλυτη υποστήριξη & απρόσκοπτο εφοδιασμό των δομών του Δήμου.

10.3 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει
απόλυτη συμμόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της
προμήθειας.

10.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της προμηθειας αμείβεται και
ασφαλίζεται αποκλειστικά από την ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου
προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες .
10.5 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται έφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί
ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού αντικειμένου. .

10.6 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου της
χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού),
και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.

10.7 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσηςτης
προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το
προβλεπόμενο πρόγραμμα παραδόσεων χωρίς διακοπή .
10.8 Κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, χειρισμό η αμέλεια από το προσωπικό ή τα μέσα που
χρησιμοποιεί η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και απεριόριστα αυτή και πρέπει να επανορθώνεται από
την «ΑΝΑΔΟΧΟ» άμεσα από την γνώση του συμβάντος καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο.
10.9 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να συμμορφώνεται ( και τούτο θα αποδεικνύεται ) με τις ισχύουσες
Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητος και μεταφοράς απορριμμάτων καθώς επίσης και με
τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της εκτελούμενης εργασίας ( Διαχείριση
στερεών Αποβλήτων – Προστασία Περιβάλλοντος) .

10.10 Η «Ανάδοχος» θα είναι ασφαλισμένη προς τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα καλύπτεται
για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το
αντικείμενο της σύμβασης.
10.11 Σε όλες τις περιπτώσεις, η κυκλοφορία των οχημάτων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι σύμφωνη με τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας (ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, κτεο, ταχογράφος κλπ…..).
Β. Του ΕΡΓΟΔΟΤΗ :
10.12 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζει υπεύθυνους για την παρακολούθηση της προμήθειας
και την διεκπεραίωση αυτών την......
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10.13. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να παρακολουθούν τη
πρόοδο των εργασιών, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα και να προτείνουν
εφόσον κρίνεται αναγκαίο τις απαιτούμενες ενέργειες.

10.14. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος , εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας , να
καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αμοιβή.

Άρθρο 11- Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα και για την
καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» την με αριθμό ........ εγγυητική επιστολή, ποσού €.......
του ........., η οποία θα επιστραφεί στην «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την οριστική παραλαβή και εξόφληση των σχετικών
τιμολογίων.

Άρθρο 12 - Λοιποί όροι
12.1 Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης. Κάθε
τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα και
κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών.
12.2 Η παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και θα εκτελεστεί με βάση
όλους τους όρους της παρούσας και με τήρηση των αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών.
12.3 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα σύμβαση και συμπληρωματικά με την διακήρυξη,
ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ.
Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’).
12.4 Οι δύο συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυμφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η φιλική
συμφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν διαφωνιών ή προβλημάτων από
την παρούσα σύμβαση αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
12.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρμογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι και
προϋποθέσεις της 10/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την υποβληθείσα
προσφορά (οικονομική & τεχνική) της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής.
12.6 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
12.7 Την ευθύνη για τη παρακολούθηση της σύμβασης έχουν οι οικείες Επιτροπές του Δήμου Διονύσου: Α)
Επιτροπής Καταλληλότητας και Β) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών που απαιτείται από τα φύση τους τεχνική γνώση.
12.8 Από την υπογραφή της παρούσης ουδείς άλλος μπορεί να προχωρεί χωρίς την έγκριση των συμβαλλόμενων
σε παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της συμβάσεως οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4)
όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Ανάδοχος

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
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Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

Εσωτ. Διανομή





Τμ. Προμηθειών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Επιτροπή Καταλληλότητας
Επιτροπή Παραλαβής .....

[Παράρτηµα Ι]
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