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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15

Πόλη

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

66200

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL514

Τηλέφωνο

2522350115, 2522350139

Φαξ

2522350191

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@prosotsani.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ,
ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΗΛ. 2522350115/50139
ΦΑΞ: 2522350191
e-mail: texniki@prosotsani.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: Καρακασίδου
Μαρία, Συμεωνίδου Παναγιώτα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.prosotsani.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι O.T.A. και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας O.T.A.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
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
γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από την ιστοσελίδα
του Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr.

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 πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, Η δαπάνη για
την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35/7322.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017 του Φορέα
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού
εξοπλισμού, για τη βελτίωση - αναβάθμιση της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου
Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης
(αρ.μελ.18/2016).
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα προς προμήθεια είδη, καθώς και οι κωδικοί του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

37535210-2

3.300,00

ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ
ΧΑΡΕΣ

37535250-4

3.780,00

ΓΥΡΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

37535230-8

1.300,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Χ.

37535200-9

38.455,00

ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

39113300-0

1000,00

34928480-6

450,00

44231000-8

11.970,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

34928220-6

550,00

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

34928471-0

1000,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

44112200-0

15.015,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
50870000-4
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΛΠ)
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

10.291,77

ΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ

ΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΙΜΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΔΟΙ
ΠΛΑΙΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
87.111,77

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 108.018,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 87.111,77 € , ΦΠΑ: 20.906,83€.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.

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:
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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 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. 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.),
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.
Της παραγράφου 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» και της παραγράφου 1 του
άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων-Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/86-2006, τεύχος Α), Δημοτικός &Κοινοτικός Κώδικας.
Των διατάξεων του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α)
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Των αποφάσεων – εγγράφων:
Την υπ’ αριθμ. 112.9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
την υπ' αριθ. 19/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας για την εκτέλεση
της εν λόγω προμήθειας.
την ……./2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι νέοι όροι της διακήρυξης
και εγκρίθηκαν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού της
προμήθειας.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
ως εξής :
Η Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 06.04.2017 και ώρα 18:00.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.05.2017 και ώρα 20:001.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη2 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05.04.2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016
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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.prosotsani.gr στην διαδρομή : Δημαρχείο ► Γραφείο Τύπου ► Προκηρύξεις - Διακηρύξεις,
Γ.
1

2

Έξοδα δημοσιεύσεων

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

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
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:
1. η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
.......
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
6. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
7. η τεχνική έκθεση
8. οι τεχνικές προδιαγραφές
9. πίνακας προϋπολογισμού
10. σχέδιο της σύμβασης
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 5 (πέντε) 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.
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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.
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 κράτημέρη 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
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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 εγγυητικών υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

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.
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, που
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων σαράντα τρία ευρώ (1.743,00€).
Η εγγύηση συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
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 210 ημέρες, 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
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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 έως
2.2.6, 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. 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 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,
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(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.
2.2.3.4. 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
2.2.3.5. 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 αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο .
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν
α) κυριότερες προμήθειες ομοίων ειδών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων
ετών (πριν από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού) όπου θα φαίνονται τα είδη, οι ποσότητες
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παράδοσης. Αν δεν υπάρχουν παραστατικά, θα
συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και αν τούτο δεν είναι δυνατό του προμηθευτή.
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που
διαθέτουν ,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας,
καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας
δ) τις εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας που διαθέτουν
ε) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης
στ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα
τελευταία τρία έτη
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου απαιτείται από
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Για το λόγο αυτό, οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω
προμήθεια θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
• Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από
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αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ,τα οποία και θα προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά
επί ποινή αποκλεισμού.
• Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3
και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, τα

οποία

και θα προσκομίζονται επί ποινή

αποκλεισμού.
• Η εταιρεία ή οι εταιρείες κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και
των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να
προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού .
• Η εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού προσκομιζόμενης
υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντα, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, σχετικά με
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, το
οποίο και θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού.
Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση ότι μετά τις
παρεμβάσεις θα προχωρήσει στην πιστοποίηση του χώρου παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης, ώστε να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
Για το λόγο αυτό η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές
ασφαλείας ΕΝ1176:2008 ΚΑΙ ΕΝ1177:2008
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), 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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 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
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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. Στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 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- 2.2.7).
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 2.2.3.3.
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 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας .
Ειδικά σε ότι αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης η αναθέτουσα αρχή ζητά επιπλέον
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 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 2.2.3.3, 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
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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 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 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.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. 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 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 .
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
α) λίστα με τις κυριότερες προμήθειες ομοίων ειδών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών (πριν από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού) όπου θα φαίνονται τα είδη, οι
ποσότητες συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παράδοσης. Αν δεν υπάρχουν παραστατικά,
θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και αν τούτο δεν είναι δυνατό του προμηθευτή.
β) λίστα με το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς που διαθέτει ο συμμετέχων για την ορθή εκτέλεση
της προμήθειας, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας,
γ) αναλυτική λίστα με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την
εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας
δ) τις εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας που διαθέτουν
ε) λίστα με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους
κατά τα τελευταία τρία έτη
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Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι:
• Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ,τα οποία και θα προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά
επί ποινή αποκλεισμού.
• Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3
και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, τα

οποία

και θα προσκομίζονται επί ποινή

αποκλεισμού.
• Η εταιρεία ή οι εταιρείες κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και
των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να
προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού .
• Η εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού προσκομιζόμενης
υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντα, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, θα
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, σχετικά με
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, το
οποίο και θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού.
Β.5. 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.6. 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.
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Β.7. 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.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
Α) βάσει τιμής
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός οικονομικοί φορείς έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς
χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Διακήρυξης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος .
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 ....), 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.
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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 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 υπογράφονται 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]
Eπισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της οικονομικής τους προσφοράς
θα πρέπει πέραν της συμπλήρωσης της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επισυνάψουν
συμπληρωμένο, ψηφιακά υπογγεργαμμένο και το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς σύμφωνα
με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.
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 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. Τα
ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που συνοδεύεται εξωτερικά με σχετικό
διαβιβαστικό, το οποίο πρωτοκολλείται και απαριθμεί τα εν λόγω έγγραφα.
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
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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.
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).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες
στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 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_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
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 “Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης” του Παραρτήματος I 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 στο ως άνω Παράρτημα.
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 ανάθεσης που
είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατά τη σύνταξη και υποβολή της οικονομικής τους
προσφοράς θα πρέπει πέραν της συμπλήρωσης της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας να επισυνάψουν στον
υποφάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς» συμπληρωμένο, ψηφιακά υπογεγραμμένο και το
υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού και της παρεχόμενης υπηρεσίας περίπτωση μικτής σύμβασης που
περιλαμβάνει και υπηρεσίες δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
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 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
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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 στην18/2016 μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
Διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών 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,
β) 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
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) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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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»
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 9.00π.μ.

•

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.
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
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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(Οικονομική Επιτροπή), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση 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
2.2.8.2. 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 -2.2.6 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
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 2.2.7
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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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 -2.2.7 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 2.2.8.2.
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
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, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
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παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010
(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του
Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή
της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση
της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

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)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 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,.
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 επιστρέφεται στο σύνολό της 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

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.4.1. 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,

17PROC006028450 2017-04-05
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

Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των
ειδών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
Η οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της
παραλαβής και λειτουργίας του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 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.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

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, ή δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και VI και
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
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.
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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 προκαταβολής 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 παραδώσει τα είδη σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών 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, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών 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

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν
τα είδη από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:
•

τη σύμβαση

•

τη τεχνική προσφορά του αναδόχου

•

τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν.

6.2.1. H παραλαβή των ειδών 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 VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά τη
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 μακροσκοπικό έλεγχο και
κατά βούληση της Επιτροπής Παραλαβής με πρακτική δοκιμασία.
Ο Δήμος Προσοτσάνης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού (παιχνίδια και όργανα) στον χώρο που περιγράφεται
στην 18/2016 μελέτη. Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία.
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.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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 αναδόχου 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: 15 ημέρες από την παράδοση της εν λόγω προμήθειας
λαι την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.
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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. 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.
6.3.2. 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 τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο τουλάχιστον έτη, μετά την παραλαβή των ειδών για
ποσό που καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:18/2016

Προμήθεια: ''Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για την αστική και
λειτουργική
αναβάθμιση
της
παιδικής
χαράς
της
Τ.Κ.
Φωτολίβους
του
Δήμου
Προσοτσάνης''

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική
αναβάθμιση της παιδικής χαράς της τοπικής κοινότητας Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης με στόχο τη
βελτίωση και αναβάθμιση του κοινόχρηστου αυτού χώρου του Δήμου Προσοτσάνης.
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος,
ώστε ο χώρος, μετά την ανάπλασή να συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να
αποτελέσει πόλο ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. Βασικός
στόχος είναι η αναβάθμιση της παιδικής χαράς Φωτολίβους διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και
λειτουργικό χώρο για μικρούς και μεγάλους Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες
της παιδικής χαράς που βρίσκεται στο Ο.Τ.42, και στα οικόπεδα 301, 302 και σε τμήμα του 313 με στοιχεία
ΑΒΕΖΚΛΔΑ συνολικής έκτασης όλων 1.898,00 τ.μ.

Ο προαναφερόμενος χώρος και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση
τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008,
ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-
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05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'
αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -72014).
1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Είναι πασίδηλο ότι το ζήτημα των ανωτέρω υφιστάμενων παιδικών χαρών παρουσιάζει μια εγγενή
ιδιομορφία. Τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι ποικίλης φύσεως, επί παραδείγματι αναφορικά με την
καταλληλότητα του χώρου ή άλλα χωροταξικά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, οι εξοπλισμοί δεν είναι
ασφαλείς και ενώ μπορούν κατόπιν παρεμβάσεων να γίνουν ασφαλείς, δεν υπάρχει φάκελος με τα
στοιχεία τους, καθώς στην πλειονότητά τους έχουν εγκατασταθεί πριν το Νοέμβριο του 1998, οπότε και
θεσπίστηκαν τα αντίστοιχα πρότυπα και οι απαιτήσεις ασφαλείας στη χώρα μας. Επιπλέον, επειδή ανάγκη
για ψυχαγωγία, εκτός των νήπιων και των μικρών παιδιών, έχουν και τα παιδιά στην ευαίσθητη ηλικιακή
ομάδα της προεφηβείας και εφηβείας, γεγονός που δεν ελήφθη υπόψη κατά τα παρελθόντα έτη, παιδική
χαρά εννοείται πλέον ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία
ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. Ο ανωτέρω χώρος σήμερα περιλαμβάνει εξοπλισμούς οι
οποίοι προορίζονται κυρίως για μικρά παιδιά, ηλικίας έως 6 ετών. Στην παρούσα μελέτη έχει γίνει
διεύρυνση της ηλικιακής ομάδας των χρηστών της παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι
εφικτό, για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται σε εφήβους.
Όσον αφορά, στο θέμα της καταλληλότητας της παιδικής χαράς της μελέτης, πληρούνται οι ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλειας. Συγκεκριμένα, δεν βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως
για παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.), δεν γειτνιάζει με χρήσεις που
προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για
την υγεία υλικά, δεν γειτνιάζει με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, δεν
είναι οπτικά απομονωμένος χώρος, δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να
βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.) και παράλληλα υπάρχει άνετη
και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).
Εν συνεχεία, αποδεικνύεται η τήρηση ή μη όλων των κριτηρίων του άρθρου 2 της νέας απόφασης και
επισυνάπτονται φωτογραφίες και σχετικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό διάγραμμα, σκαρίφημα
αποτύπωσης).
1. Παιδική Χαρά "Φωτολίβους"
Το Φωτολίβος , βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Αγγίτη (στον Αγγίτη βρίσκεται το μεγαλύτερο
ποτάμιο σπήλαιο του κόσμου), 32km νοτιοδυτικά της Δράμας και είναι έδρα της Δημοτικής ενότητας
Σιταγρών.
Η ανάπλαση της παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Φωτολίβους θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση ,
αναβάθμιση της περιοχής και θα αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης όχι μόνο για τους μόνιμους
κατοίκους της, τους επισκέπτες της, αλλά και για τους νέους που επιστρέφουν από τα μεγάλα αστικά
κέντρα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα οικονομική κατάσταση . Η ανάπλαση της θα αποτελέσει
πηγή ζωής , αποδίδοντας στο χώρο αισθητική αναβάθμιση και λειτουργικότητα με κύριο γνώμονα την
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, σωματικών και πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καθώς επίσης
και για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας.
Επιπλέον, βασικό κριτήριο της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η παροχή ευκαιριών αναψυχής και
παιχνιδιού σε άτομα με ειδικές ανάγκες, δραστηριότητες που απουσιάζουν ολοκληρωτικά στην παρούσα
κατάσταση.
Η παιδική χαρά σήμερα δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, από πλευράς
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καταλληλότητας των εξοπλισμών. Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: Δημιουργία
διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη νηπίων και ζώνη παιδιών, μετατόπιση &
συντήρηση υφιστάμενων παιχνιδιών, αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισμού, τοποθέτηση νέου
εξοπλισμού, κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις, αποκατάσταση βλαβών
στην περίφραξη.
Φωτ. 1-3 : Επικίνδυνες κατασκευές και όργανα εκτός προδιαγραφών

Φωτ. 4: Έλλειψη δαπέδων ασφαλείας

Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως π.χ. κούνιες και ελατήρια για νήπια (έως 4 ετών), τραμπάλες και κούνιες
για παιδιά μικρής ηλικίας (2 έως 6 ετών), τσουλήθρες για παιδιά άνω των 6 ετών και αναρριχητικές
δραστηριότητες για παιδιά από 12 ετών και άνω.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του χώρου της παιδικής χαράς με
κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου επικίνδυνου και μη πιστοποιημένου
εξοπλισμού, με παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθεί ασφαλές χώρος για παιχνίδι και
ξεκούραση. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που
περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα:
•
Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με περίφραξη και είσοδο
ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα
που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς
ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.
•
Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών, καθώς και η θέση των
καθιστικών για καλύτερη επίβλεψη από τους συνοδούς.
•
Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και
εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.
•
Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
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τραυματισμού.
•
Η ύπαρξη επαρκούς ηλεκτροφωτισμού με την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
•
Η τοποθέτηση μικρών κάδων για οργανικά απορρίμματα σε διάφορα σημεία του χώρου.
•
Η ένταξη δραστηριοτήτων Α.με.Α.
Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Το ανωτέρω
ποσό θα καλυφθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας Άξονας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων
2012-2015» και έγκριση από χρηματοδότησής τους από πιστώσεις του έτους 2015+ σε συνέχεια της
πρόσκλησης 20/2013.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και αστικό εξοπλισμό της Παιδικής Χαράς έχουν επιλεγεί
ως εξής:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

Α/Α

1.1

1.2

1.3

1.4

ΚΩΔ. CPV

37535210-2

37535210-2

37535250-4

37535250-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEM

ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4/ΘΕΣΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ
ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4/ΘΕΣΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
'ΕΛΕΦΑΝΤΑ' Η ΑΛΛΟΥ
ΖΩΟΥ[HPL]
4/ΘΕΣΙΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ' Η
ΑΛΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ [HPL]

1.6

37535250-4

2/ΘΕΣΙΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ 'ΛΟΥΛΟΥΔΙ' [HPL]
ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
'ΠΑΠΑΚΙ'
Η
ΑΛΛΟΥ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ [HPL]

1.7

37535230-8

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

1.8

37535250-4

ΤΡΑΜΠΑΛΑ
2/ΘΕΣΙΑ

1.9

37535200-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ

1.5

37535250-4

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ
ΤΜΧ

1
ΤΜΧ
1
ΤΜΧ

1
ΤΜΧ

1
ΤΜΧ

1
ΤΜΧ
1
ΤΜΧ

ΞΥΛΙΝΗ
1

ΤΜΧ
1
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ΤΜΧ
1.10

37535200-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ

1

1.11

37535200-9

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

1

1.12

37535200-9

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 'Λ'

1

1.13

37535200-9

1

1.14

37535200-9

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΦΥΡΑ
ΔΟΚΟΣ
ΜΕ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΤΜΧ
ΤΜΧ

1

ΤΜΧ
ΤΜΧ
ΤΜΧ

1.15

37535200-9

ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

1.16

37535200-9
37535200-9

ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΧΟΥ

1

ΤΜΧ

1.17
37535200-9

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΡΙΛΙΖΑ

1.18
37535200-9
1.20

39113300-0

1.21

34928480-6
44231000-8

1.23

1.24
1.25
1.26

ΤΜΧ
1

1.19

1.22

ΤΜΧ
1

ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΩΝ
«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»
ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
(m)
ΠΟΡΤΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

ΤΜΧ
1
5
3

ΤΜΧ
ΤΜΧ

126

m

2

ΤΜΧ

34928471-0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL

1

ΤΜΧ

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ

130

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ

M2
M2

85

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 100ΜΜ

83

50870000-4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
ΜΠΕΤΟΝ
ΚΛΠ)
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤ'
ΑΠΟΚΟΠΗ

34928220-6

1.27
1.28

M2

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
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1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176
(ΕΝ 1176) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης ,τα οποία και θα προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού.
γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση
ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης, τα οποία και θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.
δ) Η εταιρεία ή οι εταιρείες κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και των
πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 και να προσκομίζονται
τα εν λόγω πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού .
ε) Η εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού προσκομιζόμενης
υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντα, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, θα πρέπει να
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική
υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, το οποίο και θα προσκομίζεται επί ποινή
αποκλεισμού.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η
ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση
των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-052009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται
από αναγνωρισμένους φορείς για τον σκοπό αυτό, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και
την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους
και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές που θέτουν σε
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο
αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το
πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την
ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς.
Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων
προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την
αναφερόμενη στην παράγραφο στην παράγραφο 2 του άρθου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β
931/18- 05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο
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φορέα ελέγχου. Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του
εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή
του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.
δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται στο
άρθρο 6 παρ. 6.1.2 και 6.2.1 ως "Προκαταρτικές Πληροφορίες" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, πριν την
αποδοχή της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.
Αντίστοιχα μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης ο κατασκευαστής/ προμηθευτής πρέπει να
προσκομίσει στο Δήμο όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 6.1.3, 6.2.2 ως "Πληροφορίες εγκατάστασης"
6.1.4, 6.2.3 ως "Πληροφορίες ελέγχου και εγκατάστασης συντήρησης" και 6.2.4 ως "Ταυτοποίηση εδαφών
απορρόφησης κρούσεων παιχνιδοτόπων" του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1.
Ο κατασκευαστής/προμηθευτής θα πρέπει να δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα
παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2 α, της υπ'αρίθμ. ΥΑ 28492/11-05¬2009 (ΦΕΚ
931Β'/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρίθμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014) και
ισχύει. Επίσης θα δηλώνει ότι οι εργασίες που θα εκπονήσει θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο EN 11767.
1.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης και
τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής
του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των
πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα.
1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ξυλεία γενικής χρήσης
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 1618%.
Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες
καταλληλότητας του DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)
Ακτινικά 0,0015
Εφαπτομενικά 0,003
Κατά μήκος 0,00007
Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.
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Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που
αναπτύσσονται είναι σημαντικά.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Υγρασία (8-12%).
Οδοντωτή σφήνωση.
Μετά την ξήρανση η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι
κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος
µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή EN 385 . DIN 68140-1
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες μελαμίνης, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
α. Αντοχή δεσμών κόλλας :
EN 301 (τύπος κόλλας I και II, κλάση 1,2 και 3),
EN 391
EN 392 (shear test) and
DIN 68141
Η συγκόλληση γίνεται σε πρέσα υψηλών συχνοτήτων (HIGH FREQUENCY PRESS) , όπου οι παράγοντες
συγκόλλησης ( πίεση, χρόνος ) ελέγχονται από υπολογιστή.
Όλα τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι εμποτισμένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα με χρώματα
υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη
και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας, ανάλογα με
αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ11762008.
Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή άλλο υλικό παρόμοιας αντοχής και
ανθεκτικότητας.
Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.
HPL (High Pressure Laminate)
Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.
Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο
εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti, καθότι δεν αφήνει
πόρους στο υλικό, με αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην απαιτείται βαφή
της επιφάνειας. Σε περίπτωση χρήσης εναλλακτικού υλικού εκτός από HPL, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από παρόμοια υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα και να αποδεικνύεται η αντιστοιχία του υλικού με το HPL.
Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την
επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή
στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά
που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και
πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες
του ήλιου.

17PROC006028450 2017-04-05
•
HDPE (High Density Polyethylene)
Το HDPE (High Density Polyethylene - Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται
παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες
του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται
μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή
ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.
•
GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)- Ενισχυμένος πολυεστέρας
Σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με επιμήκεις ίνες υάλου. Το GFRP είναι ένα ιδιαίτερα
ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το καθιστά
εύκολο στην εγκατάσταση του.. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία,
ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό με μεγάλη
αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.
Μικρουλικά, σύνδεσμοι και λοιπά πλαστικά μέρη κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αντοχής σε
ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το
πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για
την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν
ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), 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
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική
χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα
χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία
χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ.ΥΠ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
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Προμήθεια: ''Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για την αστική και
λειτουργική
αναβάθμιση
της
παιδικής
χαράς
της
Τ.Κ.
Φωτολίβους
του
Δήμου
Προσοτσάνης''

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι διαστάσεις των παιχνιδιών, των ειδών του αστικού εξοπλισμού και όλων των επί μέρους στοιχείων
αυτών είναι οι προτεινόμενες, με περιθώριο απόκλισης 10% κατά το μείζον και έλασσον των διαστάσεων .
Οι παραπάνω αποκλίσεις ισχύουν και για τους χώρους ασφαλείας οι οποίοι επαναϋπολογίζονται
σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.
Το πάχος όλων των δαπέδων ασφαλείας είναι προτεινόμενο, με περιθώριο απόκλισης 15%, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι το προσφερόμενο προϊόν θα καλύπτει το ύψος πτώσης των παιχνιδιών για τα
οποία προορίζεται.
Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού
σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση
στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε
αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την
αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης
κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση προς τον Δήμο. Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική
υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού
Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των
δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά
κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.
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Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
1.1 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ
Γενικές διαστάσεις
ύψος:
2380 mm
μήκος:
5600 mm
πλάτος:
1800 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες:
4 παιδιά
Δραστηριότητες: Κούνια - Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: > 1 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης:1300mm
Μήκος:
7000mm
Πλάτος
5750mm
Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό
γωνία και τέσσερα καθίσματα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm περίπου, πάχους 3 mm και μήκους 5000
mmπερίπου. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95 mm περίπου και
στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από λάμα 400 x 60 x 5 mm περίπου
το οποίο συγκολλείται στον οριζόντιο άξονα.
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 γαλβανισμένες
που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιμετρικά για
την αποφυγή πτώσεων.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.2 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
2450mm
Μήκος:
5400mm
Πλάτος:1500mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm
Μήκος:
7000mm
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Πλάτος
5750mm
Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό
γωνία και τέσσερα καθίσματα παιδιών.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm περίπου, πάχους 3mm και μήκους 5000mm
περίπου. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95 mm περίπου και μήκους
2400mm περίπου και στερεώνονται με βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο
τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο
προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά.
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 γαλβανισμένες
που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από
λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης
1.3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΕΛΕΦΑΝΤΑ' Η ΑΛΛΟΥ ΖΩΟΥ [HPL]
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
800mm
Μήκος:
975mm
Πλάτος:330mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 3975mm
Πλάτος:3330mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα:> 1 έτους
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
Γενική τεχνική περιγραφή
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm σε μορφή μικρού ελέφαντα ή ισοδύναμου.
Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή
χρήση του οργάνου.
Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα
(στραντζαριστό). Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο
εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες) πάχους 19mm περίπου. Στις
τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που
περιγράφεται παρακάτω.
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Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους
12mm, διαστάσεων 325x 300 mm περίπου. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω
τεσσάρων κοχλιών Μ8χ25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την
επιφάνεια του καθίσματος.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν
τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.4 4/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ' Η ΑΛΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ [HPL]
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
580 mm
Μήκος:
1000 mm
Πλάτος:1000 mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 600 mm
Διάμετρος:
4000 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες:
4 παιδιά
Δραστηριότητες:
Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα:
> 1 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ:
Όχι
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα απαρτίζεται από φορέα και βάση.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18 mm με σχήμα λουλουδιού ή ισοδύναμο. Το σχήμα είναι
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζει τέσσερα καθίσματα για τέσσερα παιδιά. Στο κέντρο ακριβώς του
λουλουδιού υπάρχουν τέσσερεις πλαστικές κατακόρυφες χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών.
Στο κέντρο, ο φορέας συνδέεται με τη βάση.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν
τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην
πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
Οι παραπάνω αποκλίσεις ισχύουν και για τους χώρους ασφαλείας οι οποίοι επαναϋπολογίζονται σύμφωνα
με τα πρότυπα ασφαλείας. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται
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αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.5 2/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΛΟΥΛΟΥΔΙ' [HPL]
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 795mm
Μήκος: 825mm
Πλάτος:520mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: 600mm
Μήκος: 3225mm
Πλάτος: 29202mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα: > 1 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μια ευρύχωρη οβάλ πλατφόρμα, ένα διπλό κάθισμα, στοπ ποδιών,
αντιολισθητικά χερούλια δεξιά και αριστερά και διπλό ελατήριο. Όλες οι επιφάνειες κατασκευάζονται από
ολόσωμα χρωματισμένα πανέλα HPL πάχους 18mm. Το διπλό ελατήριο κατασκευάζεται από χάλυβα.
Το εν λόγω παιχνίδι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραμπαλιστούν (ανά δύο) και να
ισορροπήσουν. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ένα μόνο παιδί.
Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συμμετοχή παιδιών με
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΠΑΠΑΚΙ' Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ [HPL]
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 810mm
Μήκος: 1910mm
Πλάτος: 800mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 4310mm
Πλάτος: 3200mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες: Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα: > 1 έτους
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
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Τεχνική περιγραφή
Το σύστημα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε δύο ελατήρια που επιτρέπουν την
ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες δοκοί 1800 x 120 x 45mm περίπου
με μεταξύ τους διάκενο 20mm. Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς, προσαρτώνται δύο όμοιες μορφές
πάπιας, με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς
εκατέρωθεν της μορφής.
Ο φορέας καθώς και οι μορφές κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 800 x 390 x 18mm περίπου. Τα
καθίσματα κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.
Η βάση αποτελείται από ελατήρια ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm. Κάθε
ελατήριο φέρει δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Οι πλάκες
αγκύρωσης τοποθετούνται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να
στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω στα ελατήρια
τα οποία με τη σειρά τους, βιδώνονται πάνω στις αντίστοιχες πλάκες αγκύρωσης.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.7 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ
Γενικές διαστάσεις
ύψος:
810mm
διάμετρος:
1600mm
Διαστάσεις ορίων ασφαλείας
Διάμετρος ορίων: 5600mm
ύψος πτώσης: 810mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 8 παιδιά
Δραστηριότητες: Περιστροφή
Ηλικιακή ομάδα: > 3 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
Γενική τεχνική περιγραφή
Ο βασικός σκελετός της διάταξης αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαμέτρου 1600mm,
κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 50x30mm περίπου πάχους 2,5mm. Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα
συνδέονται έξι ακτίνες κατασκευασμένες από κοιλοδοκό περίπου 40 x 20mm, οι οποίες ενώνονται μεταξύ
τους στο κέντρο του κύκλου σε εξάγωνη ροδέλα Φ350mm.
Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400mm. περίπου, στα δύο άκρα του οποίου
εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του
σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή.
Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540mm αντίστοιχα, υπάρχει περιμετρικός κυκλικός
σωλήνας ασφαλείας. Σε ύψος 470mm, διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες εφαρμόζεται
κυκλικό κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. Το δάπεδο της διάταξης κατασκευάζεται από δύο
τεμάχια πλακάζ θαλάσσης και πάχους 20mm. Στην κάτω επιφάνεια του μύλου εφαρμόζεται «ποδιά» από
πλακάζ θαλάσσης ώστε να δημιουργείται «ομαλή» επιφάνεια προς τον άξονα για τουλάχιστον 350mm
από την εξωτερική διάμετρο.
Το όργανο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και φέρει

17PROC006028450 2017-04-05
βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα και η
συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης.
1.8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
680mm
Μήκος:
2420mm
Πλάτος:
300mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Κρίσιμο ύψος πτώσης:
600mm
Μήκος: 5420mm
Πλάτος: 3300mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες: Τραμπαλισμός
Ηλικιακή ομάδα: > 3 έτους
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
Γενική τεχνική περιγραφή
Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Ο κύριος
άξονας κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95mm περίπου και μήκους 2400mm περίπου. Στα άκρα
του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών
κατά την επαφή με το έδαφος.
Η σύνθετη βάση κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια διατομής 95 x 95mm περίπου και ύψους 400mm, τα
οποία συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150mm.
Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους
20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από (HPL)
πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην κολώνα.
Το τεμάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό (πολυαμίδιο).
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικία άνω των 3 ετών.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος
4000 mm
Μήκος
7730 mm
Πλάτος
4440 mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης 2260 mm
Μήκος 10400 mm
Πλάτος 7510 mm
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Δραστηριότητες
Ανάβαση, αναρρίχηση, ισορροπία, εκπαιδευτικά πάνελ, παιχνίδι ρόλων, ολίσθηση
Ηλικιακή ομάδα > 3 ετών
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
13-15 παιδιά
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ
Ναι
Το θεματικό σύνθετο συνδυάζει ποικίλες στατικές και κινητικές δραστηριότητες.
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και οι δραστηριότητες που προσφέρει στο σύνολό
τους συνδυάζουν τόσο την κινητική όσο και την πνευματική άσκηση των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα
προσφέρει δραστηριότητες αναρρίχησης, ισορροπίας και αιώρησης διαφόρων τύπων, ποικίλους τύπους
ανάβασης, ολίσθηση από την τσουλήθρα καθώς και διάφορα θεματικά, στατικά και μη, παιχνίδια.
Το σύνθετο αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη και αποτελείται από:
•
ένα (1) πύργο με δίρριχτη σκεπή,
•
έναν (1) ασκεπή πύργο,
•
ένα (1) κεκλιμένο μονόζυγο,
•
ένα (1) κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης με χούφτες,
•
ένα (1) κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με χούφτες
•
ένα (1) κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές,
•
μία (1) κρεμαστή γέφυρα που ενώνει τους δύο πύργους,
•
μία (1) τσουλήθρα,
•
μία (1) κεκλιμένη ράμπα ανόδου με πατήματα και
•
ένα (1) κατακόρυφο αναρριχητικό δίχτυ.
Επιπλέον το σύνθετο φέρει διακοσμητικά μέρη και πανέλα καθώς και παραπέτα μονού ή διπλού ύψους.
Η πρόσβαση στο παιχνίδι πραγματοποιείται είτε από το κεκλιμένο μονόζυγο, είτε από την κεκλιμένη ή την
κατακόρυφη ράμπα με χούφτες, είτε από την κεκλιμένη ράμπα ανόδου με πατήματα είτε τέλος από το
κάθετο αναρριχητικό δίχτυ.
Οι δύο πύργοι (h=1450mm περίπου) που αποτελούν και τα κεντρικά σημεία της αξονικής κατασκευής
συνδέονται μεταξύ τους με την κρεμαστή γέφυρα.
Ο ασκεπής πύργος συνδέεται με την κεκλιμένη γέφυρα και με το κεκλιμένο μονόζυγο (h=1580-2210mm
περίπου). Το κάτω μέρος του πύργου, στην πλευρά σύνδεσης με το κεκλιμένο μονόζυγο, καλύπτεται με
τον κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με χούφτες που οδηγεί απευθείας στο πατάρι. Στην τρίτη πλευρά του
φέρει κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης με χούφτες στο κατώτερο μέρος του, ο οποίος και οδηγεί σε
κατακόρυφο τοίχο αναρρίχησης με εγκοπές ως βοηθήματα ανάβασης. Στην τέταρτη πλευρά του ο πύργος
καλύπτεται σε όλο το ύψος του με ενιαίο θεματικό παραπέτο διπλού ύψους.
Ο στεγασμένος πύργος συνδέεται με την κεκλιμένη γέφυρα και με την κεκλιμένη ράμπα ανόδου με
πατήματα. Στην τρίτη πλευρά του συνδέεται με την τσουλήθρα και στην τέταρτη με το κατακόρυφο
αναρριχητικό δίχτυ. Στο κατώτερο τμήμα τους οι πύργοι θα φέρουν θεματικά παραπέτα μονού ύψους και
τραπεζάκια- καθίσματα.
ΠΥΡΓΟΙ
Ο δύο πύργοι ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και διαφοροποιούνται μόνο ως προς το ύψος και
την επιστέγαση. Συγκεκριμένα ο ασκεπής πύργος έχει τελικό ύψος 3000mm περίπου με υποστυλώματα
μήκους περίπου 2300mm, ένα εκ των οποίων φέρει θεματικό κεκλιμένο πανέλο μορφής 'λουλουδιού' ή
αντίστοιχο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης.
Αντίστοιχα ο στεγασμένος πύργος που φέρει δίρριχτη σκεπή έχει τελικό ύψος 4000mm περίπου και
υποστυλώματα μήκους περίπου 2750mm. Κάτω από το πατάρι, τοποθετείται κάθισμα από σανίδα που
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προσαρμόζεται ανάμεσα σε 2 διακοσμητικά πανέλα σε ενδεικτικό σχήμα φυλλώματος ή αντίστοιχο, που
στερεώνονται εσωτερικά των υποστυλωμάτων. Επιπλέον, κάτω από το πατάρι του πύργου, στην πλευρά
που συνδέεται με τη γέφυρα, τοποθετείται διακοσμητικό παραπέτο από σανίδες με ανοίγματα προς
αναπαράσταση παραθύρου. Αυτό το παραπέτο φέρει κυκλική οπή μέσα από την οποία διαπερνά παιχνίδι
'χωνί'.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ περίπου 830x830mm (h=1450mm περίπου)
Το πατάρι αποτελείται από τέσσερα (4) υποστυλώματα πάνω στα οποία βιδώνονται τραβέρσες ξύλινες και
πάνω στις οποίες, στη συνέχεια βιδώνονται σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με βίδες,
παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
ΔΙΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ
Η δίρριχτη σκεπή αποτελείται από δύο παραπέτα. Τα κάθε παραπέτο αποτελείται από ένα πανέλο από
πλακάζ θαλάσσης μέρος του οποίου έχει αφαιρεθεί ασύμμετρα δημιουργώντας κενό θέασης και
φωτισμού στο εσωτερικό του παταριού. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με τέσσερις ξύλινες σανίδες που
τοποθετούνται παράλληλα ανά δύο σε κάθε εξωτερική παρειά της κεκλιμένη επιφάνειας. Για τη στήριξη
των παραπέτων χρησιμοποιείται σε κάθε πλευρά πανέλο σχήματος 'Λ', που βιδώνεται ανάμεσα στα
κεκλιμένα πανέλα και στα υποτυλώματα.
ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ [2100X880mm- περίπου σε κάτοψη]
Το κεκλιμένο μονόζυγο στηρίζεται στο ανώτερο σημείο του στα υποστυλώματα του ασκεπή πύργου και
στο άλλο του άκρο σε άλλα δύο κεκλιμένα υποστυλώματα μήκους περίπου 1500mm. Στα υποστυλώματα
στηρίζονται υπό κλίση δύο ξύλινοι δοκοί διατομής περίπου 60x80mm και μήκους περίπου 2200mm,
ανάμεσα στις οποίες προσαρμόζονται ξύλινοι ράβδοι μήκους 550mm περίπου. Μεταξύ των κεκλιμένων
υποστυλωμάτων και δοκών τοποθετούνται ολόσωμα θεματικά πανέλα (σχετικά με τη γενικότερη
θεματολογία, π.χ αγροτικό εργαλείο, φυτικός διάκοσμος, κτλ). Αντίστοιχα θεματικά πανέλα φυτικού
διακόσμου μικρότερου ύψους τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων του πύργου και των οριζόντιων
δοκών στο άνω τμήμα της σύνδεσης τους. Επιπλέον τοποθετούνται δύο μεταλλικοί σωλήνες μεταξύ των
κεκλιμένων υποστυλωμάτων ως βοηθήματα ανάβασης στο μονόζυγο.
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕ ΧΟΥΦΤΕΣ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΡΑΚΟΡΥΦΟΣ)
Ο τοίχος κατασκευάζεται από HPL πάχους 15mm περίπου. Η ανάβαση κατά μήκος του τοίχου
πραγματοποιείται είτε μέσω κενών που δημιουργούνται με αφαίρεση υλικού του πανέλου είτε με
πολύχρωμές ‘χούφτες’ κατασκευασμένες από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα GFRP (Glass Fiber
Reinforced Plastic). Στην περίπτωση του κεκλιμένου τοίχου η κατασκευή ολοκληρώνεται με δύο τρίγωνα
πανέλα από πλακάζ που στηρίζουν τον τοίχο στα υποστυλώματα υπό κλίση.
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ
Ο κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης με χούφτες καταλήγει στον κατακόρυφο τοίχος αναρρίχησης με εγκοπές
που παίζει ταυτόχρονα και τον ρόλο πανέλου προστασίας. Κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους
15mm τουλάχιστον, φέρει διατρήσεις ικανής διατομής ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βοηθήματα κατά την
ανάβαση.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΔΙΠΛΟΥ ΥΨΟΥΣ
Το θεματικό παραπέτο διαστάσεων περίπου 2000x900mm κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους
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15mm και φέρει εσωτερικά χαράξεις και διαμήκεις διατρήσεις ενώ έχει ακανόνιστο περίγραμμα. Στο
κατώτερο τμήμα του, κάτω από το ύψος του παταριού του ασκεπή πύργου φέρει κυκλική οπή, η οποία
πλαισιώνεται από θεματικό πανέλο με αντίστοιχη κυκλική οπή, κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης
πάχους 15mm περίπου.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ L=3160mm (σε κάτοψη)
Το σύστημα αποτελείται από το παραπέτο εξόδου και την τσουλήθρα. Το παραπέτο εξόδου είναι
κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης πάχους 15mm περίπου και έχει διαστάσεις περίπου
1400x900mm. Ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής και θεματικής μορφής με το θεματικό παραπέτο
διπλού ύψους αλλά φέρει οπή για την έξοδο στην τσουλήθρα.
Η τσουλήθρα είναι ίσια και έχει μήκος ολίσθησης περίπου 3240mm και πλάτος 540mm. Η σκάφη και τα
πλαϊνά αποτελούν ένα ενιαίο σώμα. Κατασκευάζεται από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα GFRP
(Glass Fiber Reinforced Plastic).
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Η κεκλιμένη ράμπα ανόδου στηρίζεται στο ανώτερο σημείο της στα υποστυλώματα του στεγασμένου
πύργου και στο άλλο της άκρο σε άλλα δύο κεκλιμένα υποστυλώματα μήκους περίπου 650mm και
1200mm. Το ψηλότερο εκ των δύο κεκλιμένων υποστυλωμάτων φέρει θεματικά διακοσμητικά πανέλα
που σχηματίζουν μορφή 'λουλουδιού' ή ισοδύναμου. Η ράμπα που στηρίζεται στο σύστημα των τεσσάρων
υποστυλωμάτων κατασκευάζεται από σανίδες που βιδώνονται πάνω σε δύο κεκλιμένες ξύλινες δοκούς
'οδηγούς'. Την κατασκευή ολοκληρώνουν τα τέσσερα βοηθήματα-πατήματα κατασκευασμένα από
τέσσερις σανίδες βιδωμένες υπό γωνία πάνω στην επιφάνεια ανόδου. Οι σανίδες ημικυκλικής διατομής
έχουν πάχος 40mm. Τέλος η κατασκευή συμπληρώνεται από τις κουπαστές εκατέρωθεν των πλευρών της
ράμπας που αποτελούνται από έγχρωμα σχοινιά διατομής περίπου Φ16mm.
ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ
Το κάθετο αναρριχητικό δίχτυ που οδηγεί το χρήστη από το επίπεδο του εδάφους στο πατάρι του
στεγασμένου πύργου κατασκευάζεται από συρματόσχοινο με επικάλυψη πολυεστέρα διατομής 16mm.
Στο σημείο εισόδου του διχτυού στο πατάρι υπάρχει κατασκευή- επιστέγαση από κεκλιμένη μονόρριχτη
στέγη, στο επάνω μέρος της οποίας στερεώνονται τέσσερις σανίδες ημικυκλικής διατομής.
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Η κρεμαστή γέφυρα αποτελείται από δεκαέξι παράλληλες σανίδες περίπου και συνδέει τους δύο πύργους.
Διαθέτει ξύλινη κουπαστή σε κάθε της πλευρά που αποτελείται από σανίδες και πανέλα σε μορφή
"λουλουδιών", "εντόμων", κλπ ή αντίστοιχων θεμάτων.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗ
Το σύνθετο είναι κατασκευασμένο από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης με κάποια στοιχεία
πανέλων από HPL και πλακάζ θαλάσσης. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα τετραγωνικής διατομής
80x80mm περίπου κατασκευάζονται από σύνθετη τρικολλητή ξυλεία πεύκης. Οι ακμές τους και η ανώτερη
απόληξή τους είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών. Τα υποστυλώματα πακτώνονται στο
έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Η συνολική κατασκευή της βάσης είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να
είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
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και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.10 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος
: 1710
Μήκος
: 3270
Πλάτος:
2140
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης :400 mm
Μήκος: 6770 mm
Πλάτος: 5200mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
6 - 8 παιδιά
Δραστηριότητες :Ανάβαση , ισορροπία, έρπειν, κρυφτό, εκπαιδευτικά πάνελ, παιχνίδι
ρόλων, ολίσθηση
Ηλικιακή ομάδα
> 1 έτους
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ
Ναι
Το θεματικό σύνθετο αποτελείται από:
•
τρία (3) καμπυλοειδή πατάρια,
•
μία (1) αψιδωτή γέφυρα,
•
μία (1) σκάλα ανόδου,
•
μία (1) καμπύλη κλίμακα ανόδου με πατήματα-ράβδους,
•
ένα (1) τούνελ
•
θεματικό πανέλο επιστέγασης με μορφή λουλουδιού ή ισοδύναμου,
•
μία (1) επιφάνεια για κοιλιακή ολίσθηση,
•
τέσσερα (4) μεταλλικά κάγκελα τύπου άβακα.
Το συγκεκριμένο σύνθετο προσφέρει ποικιλία δραστηριοτήτων, ασκήσεων και παιχνιδιού για τα μικρά
παιδιά όπως κρυφτό, αναρρίχηση και κατάβαση από την τσουλήθρα, ασκήσεις ισορροπίας, ενώ ενισχύει
την κοινωνική τους συναναστροφή και την πνευματική τους ανάπτυξη.
Η είσοδος στο σύνθετο πραγματοποιείται από την σκάλα ανόδου που οδηγεί στο κεντρικό πατάρι της
σύνθεσης στα 400mm περίπου, και το οποίο επιστεγάζεται με πανέλο σε σχήμα λουλουδιού ή
ισοδύναμου. Από την κατεύθυνση εισόδου, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει στα δεξιά τούνελ που
οδηγεί στο επόμενο πατάρι σε ύψος 400mm περίπου. Από το πατάρι αυτό το οποίο περιβάλλεται από
κάγκελο για προστασία από πτώση ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει την κλίμακα με τα πατήματαράβδους για να
εξέλθει από το σύνθετο. Η κλίμακα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εναλλακτική είσοδος στο
σύνθετο. Αριστερά από την κατεύθυνση της αρχικής εισόδου βρίσκεται η σταθερή γέφυρα με κάγκελα
τύπου άβακα και από τις δύο πλευρές. Η γέφυρα οδηγεί στο τρίτο πατάρι της σύνθεσης στα 400mm. Από
εκεί ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την τσουλήθρα κοιλιακής ολίσθησης για να εξέλθει από το
σύνθετο.
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟΔΟΥ ΣΕ ΠΑΤΑΡΙ (h=400mm περίπου)
Αποτελείται από πλαϊνά - κουπαστές και σκαλοπάτια από HPL πάχους 15mm και μεταλλικές βάσεις από
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γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο έδαφος. Τα σκαλοπάτια είναι ημικυκλικά και φέρουν
ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, προς αποφυγή ατυχημάτων. Η σκάλα συνδέεται στο πρώτο
καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, κυκλικής διατομής Φ120mm περίπου, από πρεσαριστή,
εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 400mm περίπου από το έδαφος.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ-ΡΑΒΔΟΥΣ
Αποτελείται από πλαϊνά - κουπαστές και τρεις (3) ράβδους ως βοηθήματα ανάβασης. Οι κουπαστές είναι
από HPL πάχους 15mm, με μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση τους στο
έδαφος. Οι ράβδοι ανάβασης κυκλικής διατομής Φ35mm περίπου είναι από πρεσαριστή εμποτισμένη
ξυλεία πεύκης. Η σκάλα συνδέεται στο καμπυλοειδές πατάρι σε ύψος 400mm περίπου από το έδαφος.
ΠΑΤΑΡΙΑ (h=400mm περίπου)
Τα καμπυλοειδή πατάρια έχουν τριγωνική κάτοψη με μία καμπύλη πλευρά που προσανατολίζεται κάθε
φορά προς το εξωτερικό του συνθέτου. Κατασκευάζονται από HPL, πάχους 15mm και φέρουν ειδική
αντιολισθητική επιφάνεια.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΙΣΙΑ L=850mm περίπου (HPL)
Αποτελείται από την σκάφη και τα πλαϊνά ασφαλείας. Η σκάφη κατασκευάζεται είναι από HPL πάχους
15mm. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm, και καμπύλες απολήξεις
κατά μήκος και των δύο (2) πλευρών. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται
ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ
Η μονόριχτη στέγη αποτελείται από ένα πανέλο HPL πάχους 15mm τοποθετημένο υπό κλίση. Στηρίζεται
πάνω στις τρεις (3) κολώνες του παταριού- εισόδου, κυκλικής διατομής Φ120mm περίπου, από
πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων, από ανοξείδωτο χάλυβα
Για να δημιουργηθεί η προτιμητέα κλίση, οι κολώνες έχουν διαφορετικό ύψος. Το πανέλο HPL της
επιστέγασης έχει σχήμα λουλουδιού ή ισοδύναμο και στο κέντρο φέρει κυκλική οπή διαμέτρου 30mm
περίπου, η οποία καλύπτεται από κυκλικό κοίλο διαφανές πολυκαρβονικό πανέλο που βιδώνεται με
κατάλληλες βίδες.
ΤΟΥΝΕΛ
Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο έχει γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια και άνοιγμα Φ500mm.
Βιδώνεται πάνω σε πανέλα HPL, πάχους 15mm περίπου, τα οποία εν συνεχεία προσαρμόζονται με
ειδικούς συνδέσμους στις κολώνες του παταριού.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ- ΑΒΑΚΑΣ
Τα δύο (2) κάγκελα εκατέρωθεν της γέφυρας είναι επίπεδα με κυρτή άνω και κάτω παρειά και τα
υπόλοιπα δύο (2) ακολουθούν τις εξωτερικές καμπύλες παρειές των τριγωνικών παταριών και έχουν
καμπύλη κάτοψη.
Αποτελούνται από δύο (2) οριζόντιες σωλήνες διατομής Φ33ηη τουλάχιστον στην άνω και κάτω πλευρά
και τρεις (3) κατακόρυφες σωλήνες της ίδιας διατομής στα πλαϊνά και το μέσο. Κατακόρυφα υπάρχουν
επιπλέον μεταλλικές βέργες που φέρουν διακοσμητικά στοιχεία από πολυαιθυλένιο (PE), σχηματίζοντας
παιχνίδι - άβακα (αριθμητήριο).
ΑΨΙΔΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Η γέφυρα κατασκευάζεται από ξύλινες σανίδες πλάτους μήκους 460mm περίπου από πρεσαριστή
εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Στα πλαϊνά πακτώνονται με ειδικές βίδες σε δύο πανέλα HPL και πάχους
15mm με καμπύλες που ακολουθούν την αψιδωτή μορφή της γέφυρας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τα υποστυλώματα της κατασκευής είναι κολώνες κυκλικής διατομής Φ120mm τουλάχιστον, από
πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.11 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος: 800 cm
Πλάτος: 800 cm
Ύψος: 360 cm
Ηλικιακή κατηγορία : 5-14 ετών
Κατάλληλο για 27 παιδιά-χρήστες
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μήκος/Πλάτος:1100 cm x 1100 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: <600 mm
Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού
Διατομή συρματόσχοινου: 18-20 mm
Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: Μεταλλικά (Αλουμίνιο)
Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδα-αράχνη που αναπτύσσεται σε τέσσερις (4)
πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο αυτό το βάρος της
κατασκευής παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλισμού.
Κεντρικός πυλώνας-ιστός
Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός κατασκευάζεται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και χωρίς
συγκολλήσεις), ύψους: 3,60m περίπου, διατομής τουλάχιστον Ø147mm και πάχους τουλάχιστον 3-5 mm.
Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και κατασκευάζονται από ειδικά
επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο
παιχνίδι, και η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό
των παιδιών-χρηστών. Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με τα σχοινιά για τη συναρμολόγηση του δικτυώματος πρέπει να είναι στρογγυλά.
Σχοινιά
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται έχουν διατομή τουλάχιστον Ø18mm, η οποία και είναι κατάλληλη για το
βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν
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παραπάνω. Η κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την
κατάλληλη αντοχή στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση).
Το κάθε συρματόσχοινο είναι πολύκλωνο και αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους
περιμετρικά αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από
συρματόσκοινο επενδυμένο με ίνες πολυαμιδίου.
Τα συρματόσχοινα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά
φαινόμενα.
Θέση από καουτσούκ
Σε επιλεγμένο σημείο καθ' υψος και περιμετρικά του κατακόρυφου ιστού προσαρμόζεται ελαστικό
τεμάχιο από εύκαμπτο καουτσούκ πάχους 16mm, το οποίο καλύπτει άνοιγμα της κατασκευής,
αποτρέποντας την πτώση και ταυτόχρονα εξυπηρετεί ως κάθισμα- θέση στάσης και ξεκούρασης κατά το
παιχνίδι στο χωροδικτύωμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη σταθερότητα της κατασκευής στο κέντρο της. Η
σύνδεση του καθίσματος με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους.
Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες
Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 5 σημεία (κεντρικός πυλώνας-ιστός και 4 άκρα).
Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία περιλαμβάνουν
πολλαπλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Η κεντρική βάση
του πυλώνα-ιστού έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση
σκυροδέματος.
Το χωροδικτύωμα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών
πάχους 8 mm.
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πλάκες αγκύρωσης στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια
αυτά τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του
τσιμέντου.
Οι εντατήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.
Σύνδεσμοι
Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.
Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς
συγκολλήσεις. Φέρουν εσωτερικά 'κανάλια' ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται
συρματόσχοινα και 'χιαστί.
Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 11761,11:2008.
1.12 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 'Λ'
Γενικές διαστάσεις
Ύψος
: 830
Μήκος
: 200
Πλάτος:
800
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης:600mm
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Μήκος: 5000 mm
Πλάτος: 3800 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 2 παιδιά
Δραστηριότητες Ισορροπία, αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα > 3 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύστημα υποστυλωμάτων αποτελούμενο από τέσσερεις ξύλινες δοκούς διατομής 95x95x1050mm
περίπου τοποθετημένες ανά ζεύγη και υπό γωνία μεταξύ τους 100ο περίπου,σχηματίζοντας αναρρίχηση
σκάλας τύπου "Λ" .
Πάνω στις δοκούς των υποστυλωμάτων, τοποθετούνται 3 ξύλινοι δοκοί σε κάθε πλευρά, που αποσκοπούν
τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του χρήστη.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.13 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος
: 1150
Μήκος
: 2690
Πλάτος:
900
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: <600 mm
Μήκος: 5690mm
Πλάτος: 3900 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
2 παιδιά
Δραστηριότητες
Ισορροπία, αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα
> 3 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ
Όχι
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων που συνδέονται ανά δύο με οριζόντιες δοκούς,
σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π.
Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες κολώνες διαστάσεων 95 x 95 x 1150mm περίπου. Οι
οριζόντιες δοκοί φέρουν αλυσίδες γαλβανισμένες εν θερμώ, ανά 300mm περίπου, οι οποίες καταλήγουν
σε επτά ξύλινα πατήματα σε ύψος 400mm περίπου από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων πατημάτων
διατρέχουν επίσης δύο αλυσίδες που καταλήγουν στα υποστυλώματα.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.

17PROC006028450 2017-04-05
1.14 ΓΕΦΥΡΑ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος
: 1200
Μήκος
: 2000
Πλάτος:
900
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: <600 mm
Μήκος: 5000mm
Πλάτος: 3800 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
1 παιδιά
Δραστηριότητες
Ισορροπία
Ηλικιακή ομάδα
> 3 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ
Όχι
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων διατομής που συνδέονται ανά δύο με οριζόντιες
δοκούς διατομής, σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Η.
Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από κολώνες διατομής 95x95mm περίπου, οι οριζόντιοι δοκοί έχουν
διαστάσεις 60x120 x 800 mm περίπου. Για την επιπλέον στήριξη της κατασκευής τοποθετούνται κολώνες
υπό γωνία. Η σύνδεση των δύο «Η» γίνεται με δοκό διατομής 95 x 95 mm περίπου και μήκους 1700mm
περίπου. Η δοκός φέρει στις απολήξεις της εσοχές κατάλληλης διατομής ώστε να «εδράζει» στις
αντίστοιχες εσοχές των εγκάρσιων δοκών. Τόσο στην οριζόντια δοκό όσο και στους τέσσερις ορθοστάτες
τοποθετούνται συρματόσχοινα υπενδεδυμένα με σχοινί, τα οποία φέρουν στις άκρες τους ειδικούς
πλαστικούς συνδέσμους για την στερέωση τους στα πλαίσια.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.15 ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος :
560 mm
Πλάτος :
840 mm
Μήκος : 2800 mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο
ύψος πτώσης :<600 mm
Πλάτος :
3840 mm
Μήκος :
5800 mm
Γενική Τεχνική Περιγραφή
Αποτελείται από τρία υποστυλώματα και δύο δοκούς. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες
κολώνες διαστάσεων 95 x 95 mm περίπου σε δύο διαφορετικά ύψη 265 και 425mm περίπου. Οι δοκοί
τοποθετούνται οριζόντια και ανισοϋψή επάνω στα υποστυλώματα, σε ύψος 560 mm και 400 από το
έδαφος, σχηματίζοντας μεταξύ τους γωνία 150ο περίπου.
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Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.16 ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος :
1200mm
Πλάτος : 2100 mm
Μήκος :
285mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μέγιστο ύψος πτώσης : <600 mm
Πλάτος :
3285mm
Μήκος :
5100mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
2 παιδιά
ΔραστηριότητεςΙσορροπία, αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα > 3 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑΌχΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η αναρρίχηση αποτελείται από ένα σύστημα υποστυλωμάτων και μία οριζόντια δοκό.
Το σύστημα υποστυλωμάτων αποτελείται από πέντε ξύλινες δοκούς διατομής 95x95mm περίπου
τοποθετημένες εν σειρά. Τα υποστυλώματα έχουν ύψος από την επιφάνεια του εδάφους 1200mm
περίπου και τοποθετούνται εκατέρωθεν-εναλλάξ της οριζόντιας δοκού, σε απόσταση μεταξύ τους 405mm
περίπου.
Η συναρμογή της οριζόντιας δοκού, διαστάσεων 95x95x2100mm περίπου, γίνεται με γωνίες επάνω στα
υποστυλώματα και σε ύψος 420mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.17 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΧΟΥ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 1070mm
Μήκος: 1000mm
Πλάτος: 100mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες: Μουσικό παιχνίδι
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Ηλικιακή ομάδα: 1,5 ετών και άνω
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: Όχι
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Ύψος πτώσης: Μήκος: 4000mm
Πλάτος: 3100mm
Τεχνική περιγραφή:
Η προτεινόμενη κατασκευή αποτελείται από:
•
Δύο κάθετους ορθοστάτες διατομής 95x95mm και μήκους περίπου 1000mm κατασκευασμένα
από σύνθετη τρικόλητη ξυλεία πεύκης τα οποία καλύπτονται στην κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου
χρώματος μαύρου.
•
Δύο οριζόντιες σωλήνες διατομής Φ33,7 και πάχους 2mm οι οποίες φέρουν στις άκρες τους
χαλυβοελάσματα πάχους 3mm για την στηριξή τους στις κολώνες. Οι σωλήνες φέρουν διαμπερείς οπές
για την συγκράτηση των στοιχείων του μεταλλόφωνου.
•
Επτά κάθετα ανισόμηκα στοιχεία μεταλλόφωνου τα οποία αναρτώνται ανάμεσα στα οριζόντια με
την χρήση συρματόσχοινου διατομής 2mm. Τα κάθετα στοιχεία κατασκευάζονται από σωλήνα διατομής
Φ26,9mm και πάχους 2mm.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες,
σύνδεσμοι, κλπ) είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304. Χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία
για την κάλυψη των κοχλιών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
1.18 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΡΙΛΙΖΑ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος
800 mm
Μήκος
600 mm
Πλάτος
600 mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μήκος
3600 mm
Πλάτος
Ύψος πτώσης

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
Δραστηριότητες
Ηλικιακή ομάδα
Καταλληλότητα
ΑΜΕΑ

1-2 παιδιά
Παιχνίδι
κινούμενων
στοιχείων
5-12 ετών

για
Ναι

3600 mm
-

Τεχνική περιγραφή
Το παιχνίδι 'τρίλιζα' δύναται να τοποθετηθεί είτε σε ξύλινη κολώνα διατομής 95x95 mm ή σε μεταλλική
διατομής Φ89 και πάχους 3mm. Η βάση της τρίλιζας είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ εν θερμώ
χάλυβα και βαμμένο με πολυεστερική πούδρα. Η τρίλιζα είναι κατασκευασμένη από ένα πλαίσιο εντός
του οποίου τοποθετείται το παιχνίδι. Τα πανέλα του παιχνιδιού είναι κατασκευασμένα από HPL ή
αντίστοιχη ξυλεία εξωτερικής χρήσης ιδιαίτερα υψηλής αντοχής. Τα πιόνια είναι κατασκευασμένα από
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πολυαιθυλένιο ή αντίστοιχο υλικό υψηλής αντοχής. Η τρίλιζα αποτελεί παιχνίδι ευελιξίας ενώ φέρει
μόνιμα τοποθετημένα κομμάτια παιχνιδιού που κινούνται πάνω στην επιφάνεια του παιχνιδιού.
Υλικά κατασκευής
Τα έγχρωμα πάνελ κατασκευάζεται από ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής αντοχής HPL ή αντίστοιχη ξυλεία
ιδιαίτερα υψηλής αντοχής και πάχους 12 - 20mm.
Η κολώνα (95x95mm) κατασκευάζεται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν έχει υποστεί επεξεργασία με
χρώμιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει μεγάλη αντοχή
και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από τους
μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες.
Τα εξαρτήματα συναρμογής, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.
Το παιχνίδι φέρει τον αριθμό σειράς παραγωγής, τον κατασκευαστή καθώς και πιστοποιητικό
συμμόρφωσης (σήμα συμμόρφωσης) με βάση τη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 από αναγνωρισμένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης.
1.19 ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»

Γενικές διαστάσεις
Ύψος
1150 mm
Μήκος
1000 mm
Πλάτος
100 mm
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μήκος

4000 mm

Πλάτος
Ύψος πτώσης

3100 mm
-

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες
Δραστηριότητες
Ηλικιακή ομάδα
Καταλληλότητα
ΑΜΕΑ

2 παιδιά
Παιχνίδι
κινούμενων
στοιχείων
≥ 1 έτους

για
Ναι

Τεχνική περιγραφή
Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 ως 8 ετών και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 2
άτομα. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις
ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
Αποτελείται από:
•
Δύο (2) δοκάρια

17PROC006028450 2017-04-05
Ένα (1) χρωματιστό πάνελ που προσαρμόζεται το παιχνίδι 'μονοπάτι'
•
Δύο (2) μπάρες με ενσωματωμένες μπάλες λειτουργώντας ως αριθμητήριο
•
Ένα (1) χρωματιστό περιστρεφόμενο πάνελ κομμένο σε λέιζερ ώστε στο εσωτερικό του να
σχηματίζεται λαβύρινθος έχοντας μια μπίλια με αποτέλεσμα να παιδιά να προσπαθούν να βρουν το
σωστό μονοπάτι. Το πάνελ λαβυρίνθου καλύπτεται από διάφανη επιφάνεια από μεθακρυλικό.
•

Υλικά κατασκευής
Το έγχρωμο πάνελ και το περιστρεφόμενο πάνελ κατασκευάζονται από ξυλεία ιδιαίτερα υψηλής αντοχής
HPL, και πάχους 12 και 18mm.
Τα δοκάρια (95mm x 95mm) κατασκευάζονται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν έχει υποστεί επεξεργασία
με χρώμιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει μεγάλη αντοχή
και διασταλτική σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από τους
μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες.
Οι σωλήνες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλων διατομών, κάτι που εγγυάται την
αντοχή και την αξιοπιστία του εξοπλισμού.
Οι σφαίρες, στο εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο ή μέταλλο.
Τα εξαρτήματα συναρμογής, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από
πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα
φέρει βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα
και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.

Β. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.20 ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
815mm
Μήκος:
1600mm
Πλάτος
505mm
Γενική τεχνική περιγραφή
Αποτελείται από πέντε ξύλα διατομής 45x95mm περίπου που εδράζουν πάνω σε δύο μεταλλικές βάσεις.
Οι βάσεις κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50 x 25mm. Το κάθισμα με την πλάτη
σχηματίζει κατάλληλη γωνία έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να
είναι ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με
κασονόβιδες M8x60mm και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.
1.21 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 900 mm
Διάμετρος340 mm
Χωρητ. Καλαθιού 42 Lt
Χωρητ. Κάδου 25 Lt

17PROC006028450 2017-04-05
Γενική τεχνική περιγραφή
Το καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά
μεταλλικό κάδο.
Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm και διαστάσεων 950x40mm περίπου
διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα διαμέτρου 300mm περίπου και τοποθετημένες παράλληλα καθ' ύψος.
Τα δύο στρόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις κατακόρυφες μεταλλικές λάμες με συγκόλληση.
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ (ημιστρόγγυλο) διατομής
70x20mm περίπου και μήκους 520mm περίπου, που στερεώνονται με κασονόβιδες Μ6χ40 και παξιμάδια
ασφαλείας Μ6.
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει διάμετρο
Φ300mm και ύψος 465mm περίπου.
Το καλαθάκι στηρίζεται σε:
- μεταλλική βάση ύψους 400mm κατασκευασμένη από σωλήνα Φ48mm περίπου συγκολλημένο με λάμα
στρογγυλής διατομής διαμέτρου 160mm η οποία και βιδώνεται στο έδαφος
- ή πακτώνεται στο έδαφος μέσω κυλινδρικής μεταλλικής βάσης Φ48 περίπου mm ύψους 750 mm.
1.22 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (m)
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
1200mm
Mήκος:
ανάλογα την περίπτωση
Γενική τεχνική περιγραφή
Η κατασκευή της μεταλλικής περίφραξης γενικά απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία:
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες Β) Φορείς περίφραξης
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης χρησιμοποιούνται κοιλοδοκοί διαστάσεων
50X50X2mm οι οποίοι είναι καλυμμένοι με πλαστικό κάλυμμα στο ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω
μέρος είναι συγκολλημένοι με χαλύβδινα ελάσματα διαστάσεων 120X120X4mm. Τα ελάσματα αυτά
φέρουν τέσσερις τρύπες διαμέτρου 14mm για να περάσουν ενδιάμεσα τα στριφόνια πάκτωσης της
περίφραξης. Οι ορθοστάτες φέρουν επίσης στοιχεία σύνδεσης με τους φορείς της περίφραξης. Τα στοιχεία
αυτά είναι κατασκευασμένα από ισοσκελή χαλύβδινη γωνία 50X50X4mm και είναι συγκολλημένα
εκατέρωθεν των πλευρών των ορθοστατών.
Οι φορείς της περίφραξης αποτελούνται από δύο παράλληλα οριζόντια στοιχεία από συμπαγή χαλύβδινο
καρέ διατομής 14X14mm και τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία είναι επίσης από
συμπαγή χαλύβδινα καρέ διατομής 14X14mm, συγκολλημένα ισχυρά επάνω στα οριζόντια στοιχεία. Το
κενό που αφήνουν μεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι 100mm.
1.23 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
1200mm
Μήκος:
1000mm
Το παρόν άρθρο αφορά στην περιγραφή της κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικής πόρτας περίφραξης,
από ευθύγραμμες ράβδους κατάλληλης διατομής, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και
λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και χειρολαβές.
Η προτεινόμενη πόρτα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής όπως περιγράφεται στο ανωτέρω Άρθρο
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(Περίφραξη μεταλλική) και χρησιμοποιούνται επιπλέον μεντεσέδες βαρέως τύπου για τη σύνδεσή της με
την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της.
1.24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL
Γενικές διαστάσεις
Ύψος:
2390mm
Μήκος:
1390mm
Πλάτος:
95mm
Αποτελείται από δύο υποστυλώματα, την πινακίδα και δύο μεταλλικές βάσεις. Τα υποστυλώματα έχουν
διατομή 95 x 95mm περίπου και ύψος 2100 mm περίπου.
Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και
αποτελείται από τρία πλαίσια τα οποία και φέρουν εγχάρακτες πληροφορίες ανάλογα με την περίσταση.
Το πρώτο πλαίσιο έχει γενικές διαστάσεις περίπου 1200 x 800 mm και εμπεριέχει την κάτοψη του χώρου
με τα επιμέρους τμήματα των εξοπλισμών.
Το δεύτερο πλαίσιο γενικών διαστάσεων περίπου 1200 x 150 mm φέρει σκιτσογραφημένες
πληροφοριακές απεικονίσεις για την παιδική χαρά.
Το τρίτο πλαίσιο διαστάσεων περίπου 1200 x 300 mm φέρει κείμενο το οποίο δίνει πληροφορίες των
χρήσιμων τηλεφώνων που αφορούν την παιδική χαρά καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας της.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι εγχάρακτες στην επιφάνεια των επιμέρους HPL, και σύμφωνα με
τα οριζόμενα της υπ΄ αρίθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014)

Γ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
1.25 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500) ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 30 mm
Γενική τεχνική περιγραφή
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης
πολυουρεθάνης χρώματος κόκκινου, πράσινου, κτλ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 20 kg/m2.
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008. Με
βάρος 20 kg/m2 το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και
EN1177:2008 ίσο με 900mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει
υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές
απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την
Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων
απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της
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εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου
οργανισμού ποιότητας.
Επάνω στις υποβάσεις θα βιδωθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία
και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι υποβάσεις
σκυροδέματος, είναι πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 151), στο μέσον ή
άνω μέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων
υδάτων, με κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα
επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς
στην επιφάνεια του δαπέδου, μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας θα γίνεται
με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση
σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.
1.26

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500) ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ

Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 45 mm
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης
πολυουρεθάνης χρώματος κόκκινου, πράσινου, κτλ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 29 kg/m2.
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008. Με
βάρος 29 kg/m2, το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης, κατά EN1176-1:2008 και
EN1177:2008, ίσο με 1400mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές
απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την
Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων
απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008, σύμφωνα με πιστοποίηση
έγκριτου οργανισμού ποιότητας.
Επάνω στις υποβάσεις θα βιδωθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία
και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι υποβάσεις
σκυροδέματος, είναι πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 151), στο μέσον ή
άνω μέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων
υδάτων, με κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα
επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς
στην επιφάνεια του δαπέδου, μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας θα γίνεται
με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση
σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.
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1.27 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500) ΠΑΧΟΥΣ 100ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 100 mm
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης
πολυουρεθάνης χρώματος κόκκινου, πράσινου, κτλ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών
διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 66 kg/m2.
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008. Με
βάρος 66 kg/m2 το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και
EN1177:2008 ίσο με 2600mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε
φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές
απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος
οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική
επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά
ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2008 και
EN1177:2008 σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.
Επάνω στις υποβάσεις θα βιδωθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία
και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι υποβάσεις
σκυροδέματος, είναι πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 151), στο μέσον ή
άνω μέρος της υπόβασης, χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων
υδάτων, με κλίση έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα
επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς
στην επιφάνεια του δαπέδου, μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας θα γίνεται
με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση
σκυροδέματος με ειδική κόλλα και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.28 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΛΠ)
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περιλαμβάνονται η προετοιμασία του χώρου της παιδικής χαράς για την εγκατάσταση των οργάνων, των
δαπέδων ασφαλείας και του λοιπού αστικού εξοπλισμού καθώς επίσης την πιστοποίηση της
εγκατάστασης κατά ΕΝ1176:2008.
Στο σκέλος της προετοιμασίας περιλαμβάνονται : Οι εκσκαφές, φόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων
εκσκαφής, κατασκευή των υποβάσεων με τη διάστρωση σκυροδέματος στα σημεία που θα υποδείξει η
Υπηρεσία και εν συνεχεία θα γίνει διάστρωση με το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο
ασφαλείας ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και απομάκρυνση των περιττών
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προϊόντων εκσκαφής με μέσα και επιβάρυνση του αναδόχου, η κατασκευή υποβάσεων σκυροδέματος,
πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (Τ 131), στο μέσον ή άνω μέρος της
υπόβασης, χυτού επί τόπου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων, με κλίση
έως 2%. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε
να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανείς στην επιφάνεια του
δαπέδου, μετά την εφαρμογή του. Η συνολική κατασκευή της υπόβασης που περιλαμβάνει εκσκαφές,
σκυροδέτηση και εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.
Περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός
(όργανα και αστικός εξοπλισμός) θα πακτώνεται στο έδαφος ή θα βιδώνεται στις υποβάσεις από μπετόν
κατά περίπτωση, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.
Στο σκέλος της πιστοποίησης περιλαμβάνεται η διαδικασία της επιθεώρησης μετά την τελική τοποθέτηση
του συνόλου του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και η έκδοση και παράδοση στον
Δήμο του πιστοποιητικού της εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Προσοτσάνη, 01.07.2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ.ΥΠ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
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Προμήθεια: ''Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για την αστική και
λειτουργική
αναβάθμιση
της
παιδικής
χαράς
της
Τ.Κ.
Φωτολίβους
του
Δήμου
Προσοτσάνης''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:18/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α

1.1

ΚΩΔ. CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEM

ΝΗΠΙΩΝ

37535210-2

ΚΟΥΝΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ

ΠΑΙΔΩΝ

37535210-2

ΚΟΥΝΙΑ
ΞΥΛΙΝΗ

37535250-4

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
'ΕΛΕΦΑΝΤΑ'
ΖΩΟΥ[HPL]

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

4/ΘΕΣΙΑ
1

1750,000

1750,00

1

1550,000

1550,00

1

600,000

600,00

37535250-4

4/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ'
Η
ΑΛΛΟΥ
ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ [HPL]

1

600,000

600,00

37535250-4

2/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
'ΛΟΥΛΟΥΔΙ' [HPL]

1

680,000

680,00

1.6

37535250-4

ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΠΑΠΑΚΙ'
Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ [HPL]

1

1500,000

1500,00

1.7

37535230-8

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

1

1300,000

1300,00

1.8

37535250-4

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ

1

400,000

400,00

1.9

37535200-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ

1

14125,000

14125,00

1.10

37535200-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ

1

8390,000

8390,00

1.11

37535200-9

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

1

8460,000

8460,00

1.2

1.3

1.4

1.5

4/ΘΕΣΙΑ

ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ
Η
ΑΛΛΟΥ
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1.12

37535200-9

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 'Λ'

1.13

37535200-9

1

650,000

650,00

1

1000,000

1000,00

1

1130,000

1130,00

1.14

37535200-9

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΦΥΡΑ
ΔΟΚΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

1.15

37535200-9

ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

400,000

400,00

ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

700,000

700,00

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΧΟΥ

1

1500,00

1500,00

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΡΙΛΙΖΑ
ΠΑΝΕΛ
ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΩΝ
«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»

1

1000,00

1000,00

1

1100,00

1100,00

1.16
1.17
1.18

37535200-9
37535200-9
37535200-9
37535200-9

1.19

ΜΕ

1.20

39113300-0

ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ

5

200,000

1000,00

1.21

34928480-6

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

3

150,000

450,00

1.22

44231000-8

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (m)

126

95,000

11970,00

34928220-6

ΠΟΡΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

2

275,000

550,00

1.24

34928471-0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL

1

1000,000

1000,00

1.25
1.26

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ

130

35,000

4550,00

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ

85

45,000

3825,00

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(500X500) ΠΑΧΟΥΣ 100ΜΜ

83

80,000

6640,00

50870000-4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
ΜΠΕΤΟΝ
ΚΛΠ)
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤ'
ΑΠΟΚΟΠΗ

1.23

1.27

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

1.28

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

10291,77
ΜΕΡΙΚΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

10291,77
87111,77
20906,83
108018,60

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ.ΥΠ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Προμήθεια: ''Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για την αστική και
λειτουργική
αναβάθμιση
της
παιδικής
χαράς
της
Τ.Κ.
Φωτολίβους
του
Δήμου
Προσοτσάνης''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:18/2016

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)''
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010), ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων''
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), ''Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις''
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), ''Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις''
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 3: Προμήθεια
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική
και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης για
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τρεις (3) μήνες. Πιο αναλυτικά,
προβλέπεται η αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος, ώστε ο χώρος, μετά την
ανάπλαση να συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσει πόλο ξεκούρασης,
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ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση της
παιδικής χαράς Φωτολίβους διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και λειτουργικό χώρο για μικρούς και
μεγάλους.
Η υφιστάμενη παιδική χαρά βρίσκεται στο Ο.Τ.42 της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης, και στα
οικόπεδα 301 , 302 και σε τμήμα του 313, συνολικής έκτασης όλων 1.898,00 τ.μ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 108.018,60 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε).

Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος εκτέλεσης της εργασίας της εργασίας βρίσκεται στο Ο.Τ.42 της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου
Προσοτσάνης, και στα οικόπεδα 301 , 302 και σε τμήμα του 313, συνολικής έκτασης όλων 1.898,00 τ.μ.
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργασίας είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης .Οι προμήθειες θα παρέχονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.

Άρθρο 6: Παραλαβή προμηθειών
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 2213 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα (επιμέτρηση εργασιών, τεχνική έκθεση) στην αριθμ. 18/2016 συνταχθείσα μελέτη (
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας),
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος , μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30

3

Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων4.
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας
και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα δημοσίευσης της
διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ.
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα γίνεται
σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 8: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται και ισχύουν, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος
βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική
νομοθεσία για ανάλογους χώρους.
Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’
όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του
συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Η συντάξασα

4

Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ – (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι
της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα
ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση
τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ενσωματώνεται ως αρχείο PDF,
ψηφιακά υπογεγραμμένο και αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.]
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α)Δημιουργεί στο διαδυκτιακό τόπο
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el

(το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη

διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el

(

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο
του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο
PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
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(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε
με τη τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην
ιστοσελίδα
που
το
δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα
Αρχή)

Προμήθεια: ''Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού για την αστική και
λειτουργική
αναβάθμιση
της
παιδικής
χαράς
της
Τ.Κ.
Φωτολίβους
του
Δήμου
Προσοτσάνης''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:18/2016

ΕΝΤΥΠΟ OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΚΩΔ. CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1

37535210-2

ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ

1

1.2

37535210-2

ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 4/ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ

1

37535250-4

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΕΛΕΦΑΝΤΑ'
Η ΑΛΛΟΥ ΖΩΟΥ[HPL]

1

37535250-4

4/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ'
Η ΑΛΛΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ [HPL]

1

37535250-4

2/ΘΕΣΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΛΟΥΛΟΥΔΙ'
[HPL]

1

1.6

37535250-4

ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 'ΠΑΠΑΚΙ' Η
ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ [HPL]

1

1.7

37535230-8

ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

1

1.8

37535250-4

ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ

1

1.9

37535200-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ

1

1.10

37535200-9

ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ

1

1.3

1.4

1.5

TEM
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1.11

37535200-9

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

1

1.12

37535200-9

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 'Λ'

1

1.13

37535200-9

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

1

1.14

37535200-9

ΓΕΦΥΡΑ
ΔΟΚΟΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

1.15

37535200-9

ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

1

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΧΟΥ

1

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΡΙΛΙΖΑ

1

1.16 37535200-9
1.17
1.18

37535200-9
37535200-9

1.20

39113300-0

ΠΑΝΕΛ
ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΩΝ
«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ»
ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΠΛΟ

1.21

34928480-6

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1.19

1.22

37535200-9

ΜΕ

44231000-8

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (m)

1

1
5
3
126

1.23

34928220-6

ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

2

1.24

34928471-0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL

1

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500)
ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ

130

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500)
ΠΑΧΟΥΣ 45ΜΜ

85

44112200-0

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (500X500)
ΠΑΧΟΥΣ 100ΜΜ

83

50870000-4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
ΜΠΕΤΟΝ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤ'
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ

1.25
1.26
1.27
1.28

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ……

(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα
Αρχή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15 - ΤΚ 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού χιλίων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ (1.743,00 €)
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 χιλίων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ (1.743,00 €) 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)
.......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
5
.......................…………………………………..
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 υπ΄αριθμ. ……./..-..-2017 διακήρυξη στο διαγωνισμό της
προμήθειας «''Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της
παιδικής χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης'' του Δήμου Προσοτσάνης, της ΧΧΧ-ΧΧΧ2017 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)
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 πέντε (5) ημέρες 6 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 7.

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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.

7
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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 της8.
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)

α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
8

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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.
9
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15 - ΤΚ 66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
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
…………………………. (€)
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) ...................
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 των όρων της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών “Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της Τ.Κ.
Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης”
”, σύμφωνα με την (αριθμό πρωτοκόλλου) ΧΧΧ/ΧΧΧ/2017 Διακήρυξη του Δήμου Προσοτσάνης.
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 πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
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 εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:………../..-..-2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
«''Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής
χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης''»
(ποσού ……………. Ευρώ)
Στο Δήμο Προσοτσάνης σήμερα ../../2017, ημέρα ………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
•
Ο κ. Άγγελος Λύσσελης, Δήμαρχος Προσοτσάνης, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως
εκπρόσωπος του Δήμου Προσοτσάνης (ΑΦΜ …………….. ΔΟΥ Δράμας)
•
Ο κ. ……………., (ΑΦΜ ……………….. ΔΟΥ ……………….) με έδρα …………………………………………….
συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω :
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»,
έχοντας υπόψη :
•
Την Απόφαση …../2017 της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) του Δήμου Προσοτσάνης
περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «''Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου
Προσοτσάνης'» που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της και εγκρίθηκε με την αριθμ.ΧΧΧΧ/ΧΧΧ-ΧΧΧ2017 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης.
•
Την αριθμ. ……/2017 (ΑΔΑ:
) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων
δημοπράτησης
•
Την με αριθμό 18/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου
Προσοτσάνης, προϋπολογισμού 108.018,60 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στον δεύτερο, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση της εργασίας
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής
χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
Άρθρο 1. Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και
λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της τοπικής κοινότητας Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης
με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του κοινόχρηστου αυτού χώρου του Δήμου Προσοτσάνης.
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος, ώστε
ο χώρος, μετά την ανάπλασή να συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσει
πόλο ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. Βασικός στόχος είναι η
αναβάθμιση της παιδικής χαράς Φωτολίβους διαμορφώνοντας ένα ασφαλές και λειτουργικό χώρο για
μικρούς και μεγάλους. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες της παιδικής χαράς,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
Προσοτσάνης και τις οδηγίες και υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στο συγκεκριμένο έργο
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καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας
και Προϊσταμένης Αρχής το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 2.Τεύχη της Σύμβασης
Τη σύμβαση αποτελούν τα παρακάτω τεύχη που υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν
ένα ενιαίο σύνολο:
1. Το συμφωνητικό αυτό.
2. Διακήρυξη δημοπρασίας
3. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Τεχνική έκθεση
Άρθρο 3. Διάρκεια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει σε τρεις μήνες, στις …..-…2017.
Άρθρο 4. Πληρωμή-Κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου.. Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και
όσων ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εκάστοτε εντάλματος πληρωμής.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης και κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ. που ισχύουν .
Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση.
Άρθρο 5. Συμβατικός Προϋπολογισμός. – Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Ο Συμβατικός Προϋπολογισμός (τίμημα) του έργου με έκπτωση ΧΧ%, ανέρχεται σε ποσό
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ (
€) χωρίς ΦΠΑ, και ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ (
€)
με το ΦΠΑ (24%).
Το ποσό αυτό δικαιούται να εισπράξει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή με την υποβολή
τμηματικών μηνιαίων πιστοποιήσεων και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 6. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ για την καλή εκτέλεση της εργασίας την αριθ.
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εγγυητική επιστολή τ... ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,
ποσού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (
€), που αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού
προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ με το πέρας ισχύος της παρούσας σύμβασης
και θα είναι άτοκη. Η επιστροφή θα γίνει εφόσον δεν έχει προκύψει λόγος μερικής ή ολικής κατάπτωσής
της υπέρ του Δήμου.
Άρθρο 7. Νομοθεσία – Επίλυση διαφορών
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Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Για την επίλυση των διαφορών ισχύουν όσα
προβλέπονται στις διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. και αρμόδια προς επίλυση, σε περίπτωση διαφοράς,
είναι τα δικαστήρια της Δράμας.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο
παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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