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ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

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

 
Στον Άγιο  Στέφανο σήµερα τη ...η του µηνός...... του έτους 201.., ηµέρα ..... στα γραφεία του 
∆ηµαρχείου ∆ιονύσου, οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 
 
α) Αφ' ενός ο ∆ήµος ∆ιονύσου, (ΑΦΜ 997690910, ∆ΟΥ Κηφισίας) µε έδρα τον Άγιο Στέφανο, Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01, νόµιµα εκπροσωπούµενος από την Αντιδήµαρχο, Αγαθοκλέους ακριτίδη 
Αγγέλα, καλούµενος εφεξής και χάριν συντοµίας «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» και, 
 
β) Αφ' ετέρου η......... εταιρεία µε την επωνυµία «.......», µε ΑΦΜ ..., ∆ΟΥ ..., µε έδρα επί της οδού ......, 
Τ.Κ..... ...., µε νόµιµο εκπρόσωπο το ............ του ......., κάτοχο του υπ’ αριθµ. ............... Α∆Τ,  
καλούµενος εφεξής και χάριν συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» 
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, µε την εδώ εκπρόσωπό του Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και έχοντας υπόψη:  
 
 
Ι. Τις διατάξεις:: 
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. 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»,  

5.  του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»,όπως ισχύει. 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 



 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
9. 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
11. του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
13. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 
14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
16. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 

Θέµατα”,  
18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
19.  του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
20. της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων» 

21. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

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

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

24. Την αριθµ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προµηθευτών - 
χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, 
των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των 
συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού» 

 
 
ΙΙ. Τις αποφάσεις και έγγραφα :  
 

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

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

3. την αριθµ. 111/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  

4. την αριθµ. ……./2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α:……………..) 

5. την αριθµ. …../2017 ΑΑΥ  (Α∆Α: ………………)  



 
6. Ολόκληρο το σχετικό φάκελο του ∆ιαγωνισµού  

 
 συνάπτει µε το  δεύτερο από τους συµβαλλόµενους (ανάδοχο), σύµβαση σύµφωνα µε τους παρακάτω 

όρους : 
 
 
Άρθρο 1 – Αντικείµενο 
 
 Η παρούσα σύµβαση αφορά στην. ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση ανακατασκευή έξι (6) 
Παιδικών Χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου, µέσω της τοποθέτησης νέου εξοπλισµού (παιχνίδια, δάπεδα, 
καθιστικά, κάδοι απορριµµάτων κ.λ.π.) σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ΄ 
αριθµόν  44 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της µε αρ. 27934/11.07.2014 
(ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συµπλήρωσης της 
28492/2009 (Β΄931) απόφασης  περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς 
και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 και ΕΝ71-3. 
 
Συγκεκριµένα η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  υποχρεούται να προµηθεύσει ανά παιδική χαρά, ώστε µετά την παρέµβαση 
οι  κατωτέρω κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθµιστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και 
φιλικότεροι προς τους χρήστες, τα ακόλουθα είδη:.  
 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 
(1.20) 

1 τεµ. 

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7) 1 τεµ. 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3) 1 τεµ. 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2) 1 τεµ. 
5 ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23) 1 τεµ. 

6 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ  (1.24) 1 τεµ. 

7 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40µ (1.34) 67 τµ 

8 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80µ (1.33) 74 τµ 
9 ΒΡΥΣΗ (1.27) 1 τεµ. 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ (1.30) 1 τεµ. 

11 METAΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28) 30 µ 

12 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (1.29) 1 τεµ. 

13 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ A (1.25) 2 τεµ. 
14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43) 1 τεµ. 

 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΚΑΣΤΡΟ» (1.11) 1 τεµ. 

2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  3 ΘΕΣΕΩΝ (1.6) 1 τεµ. 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9) 1 τεµ. 

4 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ  2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΤΗ (1 ΝΗΠΙΩΝ-1 ΠΑΙ∆ΩΝ) 
(1.1) 

1 τεµ. 

5 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ  (1.24) 1 τεµ. 
6 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40µ (1.34) 145 τµ 

7 ΒΡΥΣΗ (1.27) 1 τεµ. 

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (1.30) 1 τεµ. 



 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28) 30 µ 

10 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (1.29) 1 τεµ. 

11 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β (1.26) 2 τεµ. 
12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43) 1 τεµ. 

 

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΗ» (1.19) 1 τεµ. 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ (1.22) 1 τεµ. 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.9) 1 τεµ. 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4) 1 τεµ. 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.5) 1 τεµ. 

6 ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (1.23) 1 τεµ. 

7 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24) 1 τεµ. 

8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙ∆ΩΝ (1.13) 1 τεµ. 
9 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40µ (1.34) 220 τµ 

10 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40µ (1.32) 123 τµ 
11 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο(1.36) 288 τµ 

12 ΒΡΥΣΗ (1.27) 1 τεµ. 
13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (1.30) 1 τεµ. 

14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42) 70 µ 

15 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (1.29) 2 τεµ. 

16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Β(1.26) 4 τεµ. 
17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43) 1 τεµ. 

 

4.Παιδική χαρά επί των οδών  Μητροπολίτη Κυδωνιών και Λ. Καϊρη  στον 
∆ιόνυσο(κωδικός NUTS-GR30007201) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΑΙ∆ΩΝ ΜΕ 3 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ &ΚΟΥΝΙΑ (1.12) 

1 τεµ. 

2 ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ (1.15) 1 τεµ. 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1.10) 1 τεµ. 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4) 1 τεµ. 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2) 1 τεµ. 
6 ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (1.17) 1 τεµ. 
7 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (1.24) 2 τεµ. 

8 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙ∆ΩΝ (1.13) 1 τεµ. 
9 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40µ (1.34) 89 τµ 

10 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80µ (1.33) 138 τµ 
11 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,50µ (1.31) 90 τµ 

12 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ (1.35) 25 τµ 
13 ΒΡΥΣΗ (1.27) 1 τεµ. 

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (1.30) 1 τεµ. 

15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (1.28) 135 µ 

16 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (1.29) 1 τεµ. 

17 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25) 3 τεµ. 
18 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43) 1 τεµ. 

 



 
5.Παιδική χαρά επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου (Ήρας και Αργυροκάστρου) στην 
∆ροσιά(κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΞΥΛΙΝΟ  ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  (1.21) 1 τεµ. 

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7) 1 τεµ. 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.3) 1 τεµ. 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (1.2) 1 τεµ. 
5 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΑΜΟΣ (1.14) 2 τεµ. 

6 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40µ (1.34) 75 τµ 
7 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 2,40µ (1.32) 68 τµ 

8 ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ(1.37) 10 τµ 
9 ΒΡΥΣΗ (1.27) 1 τεµ. 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (1.30) 1 τεµ. 
11 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25) 2 τεµ. 

12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43) 1 τεµ. 
 

6.Παιδική χαρά επί της πλατείας Παπαφλέσσα (οδό Καλαµάτας και Λ. ∆ιονύσου) 
στην ∆ροσιά(κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ & 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ (1.18) 

1 τεµ. 

2 ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ (1.16) 1 τεµ. 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.7) 1 τεµ. 

3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ  4 ΘΕΣΕΩΝ (1.8) 1 τεµ. 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ (1.4) 1 τεµ. 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ  (1.2) 1 τεµ. 

6 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40µ (1.34) 104 τµ 
7 ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,80µ (1.33) 85 τµ 

8 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο (1.36) 295 τµ 
9 ΒΡΥΣΗ (1.27) 1 τεµ. 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (1.30) 1 τεµ. 
11 ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (1.29) 1 τεµ. 

12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (1.42) 100 µ. 

13 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α (1.25) 2 τεµ. 
14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (1.43) 1 τεµ. 

 
 
Άρθρο 2 - ∆ιάρκεια 
2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της ή µέχρι της 
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου. Για τα επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή παράδοσης 
του εξοπλισµού ορίζονται τµηµατικές /ενδιάµεσες προθεσµίες, σύµφωνα µε το πλάνο σχεδιασµού- 
προγραµµατισµού , υλοποίησης και ελέγχου της προµήθειας του εξοπλισµού, των διαφόρων εργασιών, 
καθώς και το βαθµό αξιοποίησης των παραγωγικών µέσων ή πόρων (προσωπικό, µηχανήµατα, κεφάλαια 
κτλ ) που κατέθεσε η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  Παράρτηµα Ι. . 
 
2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτ                                                                                            
ηµα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η περίπτωση  αφορά 
παράταση χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, άλλως τυχόν παράταση -
τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν λήξει η 



 
συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 
της σύµβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ρήτρες του άρθρου 5 της παρούσης. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 

 

Άρθρο 3  Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – ∆είγµατα  

Το προµηθευόµενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 
τεχνικών προδιαγραφών και  πρότυπων  ΕΝ 1176  και ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 

Τα απαιτούµενα δείγµατα εάν απαιτούνται θα λαµβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα εξετάζονται 
από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγµατα θ’ αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο 
κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του 
υλικού και του εργοστασίου, την ονοµασία της προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου. Επίσης 
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
 

 

Άρθρο 4  Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

Εάν η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την 
πιστή τήρηση και εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων Νόµου ή Αστυνοµικών ή οποιασδήποτε άλλης 
Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε 
οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζηµιώσει τον ή τους 
παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχηµα. 

Επίσης τα απαιτούµενα για την προµήθεια των ειδών  µέσα, τα υλικά και τα µηχανήµατα για την 
µεταφορά τους στον ∆ήµο, καθώς και το απαιτούµενο προσωπικό για την φόρτωση, µεταφορά και 
τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
 
 
Άρθρο 5 –Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες. 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ηµέρα που καλέστηκε να 
την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 2% 
επί της συµβατικής αξίας για κάθε εβδοµάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των δύο  
εβδοµάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύµβαση εργασίας εις βάρος του αναδόχου.  
 
 
Άρθρο 6 Παραλαβή 

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

 

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



 
Άρθρο 7 Πληρωµές 

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

 

 
Άρθρο 8 Σταθερότητα τιµών. 

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης 
 
 
Άρθρο 9 Αµοιβή 
Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται ως τίµηµα των ως άνω ειδών το ποσό των ΕΥΡΩ 
#00.000,00# (ολογράφως) πλέον του αναλογούντος  ΦΠΑ που βαρύνει τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 
Αναλυτικά: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Τιµή  
Μονάδας 

∆απάνη 

1 ΟΜΑ∆Α A΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ             

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

1.1 37535210-2 τεµαχ 1,00   

2 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων  παίδων  1.2 37535210-2 τεµαχ 4,00   

3 Μεταλλική κούνια 2 θέσεων  νηπίων 1.3 37535210-2 τεµαχ 2,00   

4 Μεταλλική κούνια 4 θέσεων  νηπίων 1.4 37535210-2 τεµαχ 3,00   

5 Μεταλλική κούνια 4 θέσεων  παίδων 1.5 37535210-2 τεµαχ 2,00   

6 Θεµατική τραµπάλα ελατηρίου 3 θέσεων 1.6 37535250-4 τεµαχ 1,00   

7 Τραµπάλα ελατηρίων 4 θέσεων 1.7 37535250-4 τεµαχ 3,00   

8 Τραµπάλα 4 θέσεων  1.8 37535250-4 τεµαχ 3,00   

9 Τραµπάλα ελατηρίων 2 θέσεων 1.9 37535250-4 τεµαχ 2,00   

10 Τραµπάλα ελατηρίων 6 θέσεων νηπίων 1.10 37535250-4 τεµαχ 1,00   

11 Μεταλλικό θεµατικό όργανο τύπου "ΚΑΣΤΡΟ"  1.11 37535200-9 τεµαχ 1,00   

12 
Μεταλλικό σύνθετο όργανο νηπίων- παίδων µε 3 
τσουλήθρες και κούνια 

1.12 37535200-9 τεµαχ 1,00   

13 Τραµπάλα παίδων 1.13 37535250-4 τεµαχ 2,00   

14 Τραµπάλα ελατηρίου ιππόκαµπος 1.14 37535250-4 τεµαχ 2,00   

15 Χωροδικτύωµα µεγάλο 1.15 37535292-0 τεµαχ 1,00   

16 Χωροδικτύωµα µικρό 1.16 37535292-0 τεµαχ 1,00   

17 Όργανο ισορροπίας 1.17 37535200-9 τεµαχ 1,00   

18 
Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες και 
αναρριχήσεις 

1.18 37535200-9 τεµαχ 1,00   

19 
Μεταλλικό θεµατικό σύνθετο όργανο τύπου 
"ΦΥΣΗ" 

1.19 37535200-9 τεµαχ 1,00   

20 Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες  1.20 37535200-9 τεµαχ 1,00   

21 Ξύλινο σύνθετο όργανο 1.21 37535200-9 τεµαχ 1,00   

22 Μεταλλικό σύνθετο όργανο αναρριχήσεων 1.22 37535200-9 τεµαχ 1,00   

23 Σπιτάκι αναρρίχησης 1.23 37535200-9 τεµαχ 2,00   

24 Τραπεζοπάγκος (µέταλλο/HPL) 1.24 39113300-0 τεµαχ 5,00   

25 Kάδος απορριµάτων A 1.25 34928400-2 τεµαχ 9,00   

26 Kάδος απορριµάτων B 1.26 34928400-2 τεµαχ 6,00   

27 Βρύση 1.27 34928400-2 τεµαχ 6,00   

28 Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς 1.28 45223110-0 m 195,00   

29 Πόρτα εισόδου 1.29 45223110-0 τεµαχ 3,00   

30 Πληροφοριακή πινακίδα 1.30 34992000-7 τεµαχ 6,00   



 
31 ∆άπεδο ασφαλείας  για ύψος πτώσης 2,50µ 1.31 44111700-8 m2 90,00   

32 ∆άπεδο ασφαλείας  για ύψος πτώσης 2,40µ 1.32 44111700-8 m2 190,00   

33 ∆άπεδο ασφαλείας  για ύψος πτώσης 1,80µ 1.33 44111700-8 m2 297,00   

34 ∆άπεδο ασφαλείας  για ύψος πτώσης 1,40µ 1.34 44111700-8 m2 700,00   

35 Τεχνητός χλοοτάπητας 1.35 39293400-6 m2 25,00   

36 Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο 1.36 44112000-8 m2 583,00   

37 Κηπευτικό χώµα 1.37 14212400-4 m3 10,00   

38 
Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων 
παιδικών χαρών. 

1.38 45112723-9 Τεµαχ 32,00   

39 
Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών 
περιφράξεων παιδικών χαρών 

1.39 45112723-9 M 211,94   

40 
Αποξήλωση και αποµάκρυνση ελαστικών δαπέδων 
ασφαλείας 

1.40 45112723-9 m2 120,00   

41 Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς 1.41 44112000-8 Τεµαχ 6,00   

42 Συντήρηση περιφράξεων 1.42 44112000-8 M 167,00   

43 Πιστοποίηση παιδικής χαράς 1.43 79132000-8 Τεµαχ 6,00   

44 
Εργασίες κλάδευσης δέντρων και θάµνων και 
φυτοπροστατευτικών ψεκάσεων 

1.44 77211500-7 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ  

45 
Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες 
διαµόρφωσης και προετοιµασίας εδάφους 

1.45 45112723-9 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ  

        

        

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄                                                                

               

      Άθροισµα εργασιών µε όφελος  

      ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  

        

        

 
 
Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων 

 
Α. Του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:  
 
10.1 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα ανωτέρω είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των 
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι απαλλαγµένα από 
οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα. Συγκεκριµένα ο υπό προµήθεια εξοπλισµός θα πρέπει να καλύπτει τις 
ακόλουθους απαιτήσεις: 

 

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισµού) 
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.  Ειδικότερα: 

1. Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι.Τα υλικά του 
εξοπλισµού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να 
είναι στρογγυλεµένες, να µη γίνεται χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών 
κ.λπ.). 

2. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά 
προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε 
το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1-23). 

3. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 
και ΕΝ 1177:2008 καθώς και να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71.03 και να 
φέρουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο από αναγνωρισµένο φορέα 
πιστοποίησης (άρθρα 31-34). 

4. Τα όργανο θα πρέπει να είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής από εργοστάσιο που να 
φέρει πιστοποίηση ISO 9001. Θα φέρει επίσης τον αριθµό σειράς παραγωγής, τον παραγωγό και 



 
την πιστοποίηση συµβατότητας-πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς 
παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό 
αυτό. 

5. Ο εξοπλισµός παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ως ακολούθως: 
                                                                                                                                               
Εγγύηση καλής λειτουργίας 25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος για 
τα ανοξείδωτα τµήµατα, 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος σε όλα 
τα γαλβανισµένα  άλλα και  µη επικαλυµµένα  µεταλλικά µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ 
και επεξεργασµένη ξυλεία. 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώµατος στα 
ελατήρια, τα  επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, τα µορφοποιηµένα πλαστικά µέρη και κατασκευές 
διχτύων, 2 χρόνια σχέση µε  λειτουργικά σφάλµατα που οφείλονται σε που οφείλονται σε υλικό ή 
σε κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά µέρη εφόσον τηρούνται οι 
οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. 

 
 
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  

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

 

� Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  της   εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισµό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισµό  και   

τα   ελαστικά   πλακίδια   ασφαλείας,   ή   άλλου   ισοδύναµου πιστοποιητικού  σχετικά  µε  

την  εµπορία  και  κατασκευή  εξοπλισµού παιδικής χαράς,   αστικού   εξοπλισµού   

και   ελαστικών   πλακιδίων ασφαλείας. 

� Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναµου 

πιστοποιητικού, του προµηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που καταθέτει ο κάθε 

συµµετέχων, που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προµήθεια ειδών, 

σχετικά µε την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού παιδικής χαράς 

και αστικού εξοπλισµού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε συµµετέχων οφείλει να δηλώνει 

στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση, ακόµη και αν 

πρόκειται για τον ίδιο συµµετέχοντα. 

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας,  για  τον  εξοπλισµό  παιδικής  χαράς  ή  άλλου 

ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού 

παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισµού. 

� Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ασφάλειας στην εργασία ,σύµφωνα µε 

το ΟΗSAS 18001 ή ισοδύναµο το οποίο να είναι ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 

προσφοράς και σε συνάφεια µε το αντικείµενο παροχής της παρούσας (προµήθεια και 

εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας, αστικού εξοπλισµού). 

 

10.2 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη & απρόσκοπτο εφοδιασµό των δοµών του ∆ήµου.  
 
10.3 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του ∆ήµου προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου 
οφείλει απόλυτη συµµόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 
εκτέλεση της προµήθειας. 
 
10.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση της προµηθειας αµείβεται 



 
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από την ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόµιµη 
άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες . 
 
10.5 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται έφ' όσον το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε περίπτωση που 
θα κριθεί ακατάλληλο για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού αντικειµένου. . 
 
10.6 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 
λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέσα ασφάλειας τρίτων και του  προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου 
της χρήσης κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του 
προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 
 
10.7 Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο αδυναµίας 
εκτέλεσηςτης προµήθειας  ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αποκατάσταση του µε άλλο έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα παραδόσεων χωρίς διακοπή . 

 

10.8 Κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόµενη σε κακή ποιότητα, χειρισµό η αµέλεια από το προσωπικό ή τα 
µέσα που χρησιµοποιεί η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και απεριόριστα αυτή και πρέπει να 
επανορθώνεται από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» άµεσα από την γνώση του συµβάντος καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο. 

 

10.9 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» υποχρεούται να συµµορφώνεται ( και τούτο θα αποδεικνύεται ) µε τις ισχύουσες 
Αστυνοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις περί καθαριότητος και µεταφοράς απορριµµάτων καθώς επίσης 
και µε τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της εκτελούµενης 
εργασίας ( ∆ιαχείριση στερεών Αποβλήτων – Προστασία Περιβάλλοντος) . 
 
10.10 Η «Ανάδοχος» θα είναι ασφαλισµένη προς τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και θα 
καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που 
αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης. 

 

10.11 Σε όλες τις περιπτώσεις, η κυκλοφορία των οχηµάτων της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα είναι σύµφωνη µε τον 
κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, κτεο, ταχογράφος κλπ…..). 

 

Β. Του  ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ : 
 
10.12 Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για την εκτέλεση της σύµβασης ορίζει υπεύθυνους  για την παρακολούθηση της 
προµήθειας  και την διεκπεραίωση αυτών την...... 
 
10.13. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να 
παρακολουθούν τη πρόοδο των εργασιών, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και το 
χρονοδιάγραµµα και να προτείνουν εφόσον κρίνεται αναγκαίο τις απαιτούµενες ενέργειες.  
 
10.14. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ είναι υποχρεωµένος , εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της 
εργασίας , να καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αµοιβή. 
 
 
Άρθρο 11- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα και 
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» την µε αριθµό ........ εγγυητική 
επιστολή, ποσού €....... του ........., η οποία θα επιστραφεί στην «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά την οριστική 
παραλαβή και εξόφληση των σχετικών τιµολογίων. 

 

 

 



 
Άρθρο 12 - Λοιποί όροι 

12.1 Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης. 
Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε 
έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών. 

12.2 Η παρούσα σύµβαση είναι δεσµευτική και για τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και θα εκτελεστεί µε 
βάση όλους τους όρους της παρούσας και µε τήρηση των αρχών της καλής πίστεως και των 
συναλλακτικών ηθών. 

12.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα σύµβαση και συµπληρωµατικά µε την 
διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθµίζουν τις Συµβάσεις 
Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’). 

12.4 Οι δύο συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυµφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η φιλική 
συµφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν διαφωνιών ή 
προβληµάτων από την παρούσα σύµβαση αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

12.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι και 
προϋποθέσεις της 10/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την υποβληθείσα 
προσφορά (οικονοµική & τεχνική) της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης 
αυτής. 

12.6 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

12.7 Την ευθύνη για τη παρακολούθηση της σύµβασης έχουν οι οικείες Επιτροπές του ∆ήµου ∆ιονύσου: 
Α) Επιτροπής Καταλληλότητας και Β)  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και 
παροχής υπηρεσιών που απαιτείται από τα φύση τους τεχνική γνώση. 

12.8 Από την υπογραφή της παρούσης ουδείς άλλος µπορεί να προχωρεί χωρίς την έγκριση των 
συµβαλλόµενων σε παροχή ανάλογων υπηρεσιών. 

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της συµβάσεως οι δύο συµβαλλόµενοι υπέγραψαν 
τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», το ένα (1), 
το έλαβε η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».  

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Η Ανάδοχος  Η Αντιδήµαρχος 

 Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

  

  
Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 

1. Τµ. Προµηθειών 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
3. Επιτροπή Καταλληλότητας 
4. Επιτροπή Παραλαβής ..... 
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