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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..41η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 18ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..508/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..41ης/18-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..18η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 43620/14-12-2018.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο: 
«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών »». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Προµήθεια Γραφικής Ύλης, 
Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων, συνολικού 
προϋπολογισµού 39.297,33€ συµ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή Υπηρεσιών 
Μαγνητοφώνησης και Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 31.206,96 € συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και 
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών 
Πόσιµου Νερού»». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και γ) την 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του 
∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου Παστεριωµένου Γάλακτος για το 
προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2019». 

� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»». 

ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του Υποέργου 6 µε τίτλο: 
«ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ» της πράξης 
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“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ 2014 - 2020)” µε κωδικό ΟΠΣ 5008942».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση τεχνητού 
χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου»».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού µη 
στεγασµένων χώρων». ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεας παραχώρησης χρήσης οθόνης µηνυµάτων από την 
εταιρεία ENTER Display Promotions».  
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κοντάκης Κυριάκος 
9. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..508/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
∆ιονύσου – ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
γ) Τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016, 
δ) Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
ε) H υπ’ αριθµ /   2018 Απόφαση ∆ηµάρχου για έγκριση ∆απάνης 370.000,00€ και 
διάθεση Πίστωσης στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018(AAY ____/______2018)                    
 

Προκειµένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη της ανωτέρω 
προµήθειας, παρακαλούµε  

όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  
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1. την έγκριση της υπ’ αρ. 9/2018 Μελέτης µε τίτλο «Προµήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου – 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» ενδεικτικού προϋπολογισµού 370.000,00€ µε ΦΠΑ 24%. 

2. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα εισήγηση σχέδιο διακήρυξης που 
συνέταξε το τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης υλικού του ∆ήµου. 

3. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του 
ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού προµηθειών σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις περί συγκρότησης επιτροπών.  
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
� Τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ 

145/Α’/5.8.2016, 
� Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 9/2018 Μελέτη µε τίτλο «Προµήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου – 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» ενδεικτικού προϋπολογισµού 370.000,00€ µε ΦΠΑ 24%. 

2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, ως 
κατωτέρω: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, 
…/12/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Αριθµ .Αποφ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
e-mail:milonas@dionysos.gr 
 
 
 
 
Θέµα: ∆ιακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου ∆ιονύσου – Συγχρηµατοδότηση 
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισµού 370.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%.  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1 

Πόλη Άγιος Στέφανος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL305 

Τηλέφωνο 2132030600 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimsxeseis@dionysos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 1.Για τους όρους της διακήρυξης: 

Χαράλαμπος Μυλωνάς (Τμήμα Προμηθειών ) 

Τηλ.: 213-2030623 

Fax: 213-2030630 

e-mail: milonas@dionysos.gr 

 

2. Για τη Μελέτη : 

Στέλλα Βουτσινά  (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Τηλ.: 213-2140130 

Fax: 213-2140121 

e-mail: voutsina@dionysos.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dionysos.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 

διαδίκτυο (URL) 

www.dionysos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αποτελεί «μη 

κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.4412/2016
 
και ανήκει στη 

Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Επίσης,  πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες την διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  
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δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

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

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

3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και 
στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του  Π∆ 60/2007, και 
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 
υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

H παρούσα σύμβαση εντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 49028/17-09-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΑΑΑ465ΧΘ7-Δ19) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου» συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 

€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Διονύσου. 

 

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € 

 

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 216.000,00 € 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 154.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 370.000,00 € 

 

Ο Δήμος Διονύσου  για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους 

πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα 

χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. 

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) αφορά μόνο στις 

επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Πρόσκληση ΙIΙ. 

Η αναλογούσα δαπάνη, για το Δήμο Διονύσου, για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 

……………… σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …….  του Φορέα.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή τεσσάρων (4) Παιδικών Χαρών του Δήμου 

Διονύσου με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού, 

με στόχο τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για το έτος 2018, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 

 

Οι τέσσερις (4) κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Διονύσου που λειτουργούν ήδη ως παιδικές χαρές 

είναι οι εξής : 

1. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Σεμέλης στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  492,00m
2
. 

2. Η παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  279,00m
2
. 

3. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταμάτα, συνολικής 

έκτασης  1.600,00m
2
. 

4. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανακτορείας στον Διόνυσο, συνολικής έκτασης  528,00m
2
. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Διονύσου είναι εγκατεστημένες σε 

κοινόχρηστους χώρους και δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας 

προκειμένου να πιστοποιηθούν. 
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Τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν στον υφιστάµενο εξοπλισµό, ο οποίος είναι 
παλαιός, ανεπαρκώς συντηρηµένος, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήµατα, κυρίως λόγω της 
αλλοιωµένης δοµικής αρτιότητάς του και λανθασµένης τοποθέτησής του η οποία δεν 
ικανοποιεί τις απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής χρήσης, αλλά και των 
βανδαλισµών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνεται ότι κριτήρια για την 
επιλογή των συγκεκριµένων χώρων δεν αποτέλεσαν µόνο τα προαναφερόµενα λειτουργικά 
προβλήµατα που παρουσιάζουν, αλλά και η θέση τους στον αστικό ιστό.   
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης των υφισταµένων οργάνων 
και προµήθειας νέου ασφαλούς, πιστοποιηµένου εξοπλισµού που θα περιλαµβάνει 
δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση των 
κοινόχρηστων αυτών χώρων, αλλά και την πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου 
Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί δυνάµει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ 109450/39739/10-
03-2017 Απόφαση Γενικής Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής . 
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μετά την παρέµβαση οι  προαναφερόµενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθµιστούν µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν 
ως σηµεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών.  
 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά χώρο καθορίζονται ως εξής: 

 

1. Παιδική χαρά επί της Πλατείας Σεµέλης  στην ∆ροσιά (κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΒΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1.17) 1 τεµ. 
2 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ (1.16) 1 τεµ. 
3 ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ (1.7) 1 τεµ. 
4 ∆ΙΣΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (1.2) 1 τεµ. 
5 ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.11) 1 τεµ. 
6 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  (1.1) 1 τεµ. 
7 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ (1.3) 1 τεµ 
8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ (1.30) 4 τεµ 

9 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 900ΜΜ/ΤΜ (1.24) 

92 τµ. 

10 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.25) 

108 τµ. 

11 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/ΤΜ (1.26) 56 τµ. 

12 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 90ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ/ΤΜ (1.28) 

118 τµ 

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.6) 1 τεµ. 
14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (2.1) 110 µ. 
15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 1 τεµ. 
16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β’ (2.4) 2 τεµ. 
17 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ (2.5) 4 τεµ. 
18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
 

2. Παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην ∆ροσιά (κωδικός NUTS-GR30007301) 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΞΥΛΙΝΗ (1.9) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΑ (1.18) 1 τεµ. 
3 ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ (1.14) 1 τεµ. 
4 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ (1.4) 1 τεµ. 
5 ΠΑΝΕΛ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ (1.6) 1 τεµ. 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm ΠΑΧΟΥΣ 
∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 40cm (1.29) 

46 κµ 

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.6) 1 τεµ. 
8 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ. 
9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (2.11)  
 

3.Παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταµάτα 
(κωδικός NUTS-GR30009101) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΓΕΦΥΡΑ (1.21) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 2 (1.22) 1 τεµ. 
3 ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ (1.23) 1 τεµ. 
4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ (2Θ ΠΑΙ∆ΩΝ & 1Θ ΝΗΠΙΩΝ) (1.10) 1 τεµ. 
5 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΡΙ (1.5) 1 τεµ. 
6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (1.15) 1 τεµ. 

7 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 900ΜΜ/ΤΜ (1.24) 

142 τµ. 

8 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.25) 

57 τµ 

9 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 80ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1900ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

130 τµ 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.60) 1 τεµ 
11 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο (1.30) 300 τµ. 
12 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ. 
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 1 τεµ. 
16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’  (2.3) 1 τεµ. 
17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (2.11)  
 

 

 

 

 

4.Παιδική χαρά επί της οδού  Ανακτορείας  στον ∆ιόνυσο(κωδικός NUTS-GR30007201) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ
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 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ∆ΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ (1.19) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 1 (1.20) 1 τεµ. 
3 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (1.8) 1 τεµ. 
4  ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙ∆ΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) (1.10) 1 τεµ. 
5 ΤΡΙΠΤΥΧΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1.13) 1 τεµ. 
6 ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1.12) 2 τεµ. 

7 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

46 τµ. 

8 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/ΤΜ (1.27) 91 τµ. 

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.60) 1 τεµ 
10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (2.1) 95 µ 
11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 2 τεµ 
12 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’ (2.3) 1 τεµ 
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
14 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ (2.5) 4 τεµ. 
15 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ 
16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 1 τεµ 
 

Στην τιµή κάθε οργάνου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των ειδών, η φόρτωση, η 
εκφόρτωση, η µεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, η κατασκευή στρώσης βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 πάχους 15εκ. µε 
δοµικό πλέγµα T131, καθώς και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών και την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στο χώρο της κάθε παιδικής χαράς και σε 
συνεννόηση πάντα µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία έχει το δικαίωµα να ελέγξει, 
εάν κρίνει απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη 
συµµόρφωση τους µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της µελέτης, δίνει τη 
δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής να µην παραλάβει τον εξοπλισµό και να 
προβεί σε δικές της ενέργειες. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα παραδοθεί ο προδιαγραφόµενος εξοπλισµός 
πλήρως τοποθετηµένος και έτοιµος για λειτουργία. Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν οι 
απαιτούµενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3, τα βιβλία 
συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον 
έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη νοµοθεσία, προκειµένου να 
πιστοποιηθούν οι χώροι από την Επιτροπή Λειτουργίας των παιδικών χαρών. Θα 
παραδοθούν επίσης τοπογραφικά διαγράµµατα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της 
τεχνικής υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της 
διαµόρφωσης µε πλήρη τον εξοπλισµό. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο εκδοθεί 
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο φορέα που θα 
διοριστεί και πληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ο
λ
ο
γ
ίο
υ
 

C
P

V
S

 

1 ΟΜΑ∆Α A΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ -ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ     

1 Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου 1.1 37535250-4 

2 ∆ίσκος µε ελατήρια 1.2 37535250-4 

3 Eλατήριο ελεφαντάκι  1.3 37535250-4 

4 Eλατήριο αυτοκινητάκι 1.4 37535250-4 

5 Eλατήριο αστέρι 1.5 37535250-4 

6 Πάνελ δραστηριοτήτων και ΑΜΕΑ 1.6 37535200-9 

7 Κούνια 3θέσια  παίδων 1.7 37535210-2 

8 Κούνια 2θέσια νηπίων 1.8 37535210-2 

9 Κούνια φωλιά ξύλινη 1.9 37535210-2 

10 Κούνια ξύλινη  3θέσια (2 παίδων & 1 νηπίων)  1.10 37535210-2 

11 Εναέρια ταλάντωση 1.11 37535250-4 

12 Μύλος µε καθίσµατα  1.12 37535230-8 

13 Τρίπτυχο δραστηριοτήτων 1.13 37535200-9 

14 Μεταλλόφωνο 1.14 37535200-9 

15 Τραµπάλα αιώρησης µε ελατήρια 1.15 37535250-4 

16 Ξύλινο σπιτάκι 1.16 37535200-9 

17 Ξύλινος κύβος δραστηριοτήτων  1.17 37535200-9 

18 Σύνθετο νηπίων µε δραστηριότητες ΑΜΕΑ 1.18 37535200-9 

19 Πολυσύνθετο δεντρόσπιτο  1.19 37535200-9 

20 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 1 1.20 37535200-9 

21 Πολυσύνθετο µε αναρρίχηση και γέφυρα 1.21 37535200-9 

22 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 2 1.22 37535200-9 

23 Χωροδικτύωµα  1.23 37535292-0 

24 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 900mm (ενδεικτικού πάχους 30mm)-Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.24 44111700-8 

25 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 1.300mm (ενδεικτικού πάχους 40mm) -Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.25 44111700-8 

26 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 1.500mm (ενδεικτικού πάχους 50mm) -Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.26 44111700-8 

27 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 1.900mm( ενδεικτικού πάχους 80mm) - Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.27 44111700-8 

28 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 2.000mm (ενδεικτικού πάχους 90mm)-Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.28 44111700-8 

29 Bότσαλο ποτάµιο κοκκοµετρίας 2-8mm πάχους 
διάστρωσης 40cm 1.29 44112000-8 

30 Φωτιστικό µοντέρνο 1.30 31527200-8 

 

 

 

2 ΟΜΑ∆Α Β΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ -ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ     

1 Μεταλλική περίφραξη  2.1 45223110-0 

2 Μεταλλική πόρτα περίφραξης 2.2 45223110-0 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ
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3 Κάδος απορριµµάτων Α' 2.3 34928400-2 

4 Κάδος απορριµµάτων Β' 2.4 34928400-2 

5 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό  2.5 39113300-0 

6 Πληροφοριακή πινακίδα 2.6 34992000-7 

7 Βρύση χαλύβδινη 2.7 34928400-2 

8 Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο 2.8 44112000-8 

9 Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων 
παιδικών χαρών. 2.9 45112723-9 

10 Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς 2.10 44112000-8 

11 Συντήρηση περιφράξεων 2.11 44112000-8 

12 Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και 
προετοιµασίας εδάφους 2.12 45112723-9 

13 Πιστοποίηση παιδικής χαράς 2.13 79132000-8 

 
Η εν λόγω προµήθεια δεν είναι διαιρετή και οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς 
υποχρεούνται στην κατάθεση προσφορών για το σύνολο της ποσότητας του συµβατικού 
αντικειµένου. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 298.387,10  ΦΠΑ : 71.612,90). Ο τρόπος χρηματοδότησης 

προσδιορίζεται στο άρθρο 1.2 της παρούσης  και η σύμβαση  δεν υπόκειται σε τυχόν δικαίωμα 

προαίρεσης.  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στα  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, & VII της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς,  μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες 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) «∆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,   

− 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” , 
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− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

− του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 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 ∆ιατάκτες” 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης» 

− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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. 

− 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  

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

−  Του  N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις. 

−  την αριθ. πρωτ. 7244/13-03-2018, Πρόσκληση  του Υπουργού Εσωτερικών, µε τίτλο 
«Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων 
της Χώρας’» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και 
δραστηριότητες των ∆ήµων», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό και 
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ-055 µε εν άριθµο 
2017ΣΕ05500010. 

− την αριθµ. 313/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  

− την αριθ. πρωτ. 49028/17-09-2018 (Α∆Α: ΩΑΑΑ465ΧΘ7-∆19) Πράξη ένταξης του 
∆ήµου ∆ιονύσου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
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ΙΙΙ «Προµήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των 
δήµων της χώρας». 

− το σχετικό πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 18REQ00…… 

− την αριθµ. ……/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: ………..,) 

− την αριθµ.  ……./2018 ΑΑΥ  (Α∆Α: ………, Α∆ΑΜ:………….. ) του ∆ήµου 
∆ιονύσου 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον 
τριάντα πέντε  (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία της αποστολής δηµοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov
.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

…./12/201.. …./12/201… 
 

…./…./2019 
Ώρα 15:00 

…../…../2019 
Ώρα 10:30πµ 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
……/12/2018. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε τον αριθµό 
2018/S ………….. δηµοσίευσης.  
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα 
Αριθµό : …………… 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
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• Εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», ημερομηνία αποστολής 

……/12/201… 

• Εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ημερομηνία αποστολής …../12/201… 

• Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», ημερομηνία αποστολής …./12/201.. 

• Εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», ημερομηνία αποστολής …./12/201.. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή: http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση 

/Προκυρήξεις/Έργα,  

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

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους1  
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. 
 

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 Προκήρυξη της Σύµβασης , όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ] 

3. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  

                                                 
1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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 ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . 
 
Το σύνολο των εγγράφων της σύµβασης διατίθενται ελεύθερα, πλήρης, άµεσα και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου και στη διαδροµή:  
http://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση/Προκυρήξεις/Έργα, Προµήθειες κι Εργασίες   

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 
(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της 
σύµβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των 
τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση.]. 
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. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν 
να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο 
αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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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 Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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 καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών, θ) την 
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης.  
Σχετικά υποδείγµατα παρέχοντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …... 
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 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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. Στη περίπτωση που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν 
υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύµβασης να περιέλθουν σε συγκεκριµένη νοµική 
µορφή. 
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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, ίση µε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της παρούσας 
(298.387,10€), χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (5.967,74€) για το σύνολο της προµήθειας. 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 2.3.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι ……/…./2019 
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, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει   εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 
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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/∆ΕΥ 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 αµετάκλητη 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 στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού 
δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) 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   
β) 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. 
∆εν 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.  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα 
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
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2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής 
σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 
διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί 
µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του 
σχετικού γεγονότος. 
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
2.2.3.5. 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  
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει 
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή 
του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση.  
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά 
την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα 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 Σ∆Σ, 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.  

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται,  να έχουν γενικό κύκλο εργασιών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) µεγαλύτερο ή ίσο από το 
100% του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ



 24 

αντίστοιχων ισολογισµών της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκοµίζεται δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της 
που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή προµήθειας  κατά τις τρεις  προηγούµενες οικονοµικές 
χρήσεις.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς στο φάκελο  της  Τεχνικής Προσφοράς θα 
περιλάβουν επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς τα ακόλουθα: 

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

1. Τµήµα ξύλινου υποστυλώµατος από δοκό διατοµής 95 x 95mm  
2. Τµήµα υποστυλώµατος από στρόγγυλους κορµούς διατοµής Φ 120 - 160mm  
3. Τµήµα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm  
4. Τµήµα έγχρωµου πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm και 18mm 
5. Τµήµα µορφοποιηµένου πολυµερούς ανθεκτικό σε χηµικά (τύπου DURAPOL)  
6. Τµήµα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’ 
ελάχιστον 2mm) 

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

8. Τµήµα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 
9. ∆είγµα εξαρτήµατος συναρµογής ελατηρίων τραµπάλας σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

10. ∆είγµα πολυαµιδικού συνδέσµου τύπου ‘φωλιά’, για ορθοστάτη κυκλικής 
διατοµής Ø125mm 

11. Τµήµα σχοινιού ή διχτυού σύµφωνα µε τις τεχνικές περιγραφές  
12. Τµήµα χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,00m 
13. ∆είγµα ποσότητας ποταµίσιου βοτσάλου κοκκοµετρίας σύµφωνα µε την 
µελέτη 

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

 
Α.2 Για κάθε εξοπλισµό/υλικά (όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισµός, χυτό δάπεδο 
ασφαλείας, κεραµικό δάπεδο), (άρθρα 1.1-1.28, 2.8) να παραδίδεται λεπτοµερής τεχνική 
περιγραφή, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους, συνοδευµένα από τα 
απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, όψεις, χώρο ασφαλείας κλπ). Σε κάθε ένα από τα 
παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να 
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αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε 
τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την 
ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα 
υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. 
γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο 
διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας». 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή µη-µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο (prospectus-manuals) µπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα. 

Α.3 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισµού παιδικής χαράς, Χυτών 
∆απέδων ασφαλείας και Αστικού εξοπλισµού ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του 
αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη ∆ήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να 
συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης 
στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυµία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα 
καθώς και η επωνυµία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου). 
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. 
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που 
δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούµενη έγκριση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
Α.4 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνουν ότι  εγγυώνται την κατασκευή αλλά και 
την διαθεσιµότητα ανταλλακτικών των προσφερόµενων ειδών σε σταθερή βάση. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να 
αναφέρονται  ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη απαιτούµενη εγγύηση 
διαθεσιµότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα (10) έτη και ο µέγιστος χρόνος παράδοσης 
τους ο ένας (1) µήνας. 

Α.5 Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα µε την 
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας για το ∆ήµο ∆ιονύσου και 
την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή 
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο 
κατασκευαστής. 

Α.6 Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόµενου είδους από τον 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Α.7 Υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Α.8 Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥ∆ για τον φορέα πιστοποίησης που θα 
χρησιµοποιήσουν. 

Α.9 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των διαγωνιζόµενων για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας, να έχουν εµπειρία στην προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισµού και χυτών δαπέδων ασφαλείας, έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως 
ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα 
στοιχεία επικυρωµένα από Αρµόδια Αρχή) παρόµοιες εργασίες µε το παρόν, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 100% της παρούσας προµήθειας. Για την  απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 
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πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη απαραιτήτως από πίνακα που θα 
περιλαµβάνει κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων που περιλαµβάνουν παρόµοιες 
εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή 
τουλάχιστον από ένα µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/ σύµπραξης και είναι αθροιστικά 
προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισµού της παρούσης. Στην 
δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων 
συµβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας ), ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον πρόκειται περί υπεργολαβίας).  Η δήλωση 
αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δηµόσιου φορέα (βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης ή συµβάσεις µε τα επισυναπτόµενα τιµολόγια), είτε από βεβαίωση του 
ιδιώτη εργοδότη µε τις συµβάσεις και τα επισυναπτόµενα τιµολόγια, από τα οποία θα 
πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική παροχή της υπηρεσίας, είτε των 
σχετικών εργασιών. 

Α.10 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των παιδικών 
και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές  συνθήκες της προµήθειας. 

Α.11 Τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας θα παραδοθούν:  

• ο προδιαγραφόµενος εξοπλισµός πλήρως τοποθετηµένος και έτοιµος για 
λειτουργία 

• οι απαιτούµενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3 
• αναλυτικά εγχειρίδια - manual των υπό προµήθεια εξοπλισµών παιδικής 

χαράς µε αναλυτική κωδικοποίηση των επιµέρους τµηµάτων που το 
απαρτίζουν. 

• τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του 
εξοπλισµού, στα οποία θα περιέχονται πληροφορίες για τους απαιτούµενους 
οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισµού και των επιµέρους 
εξαρτηµάτων του, τους απαιτούµενους ελέγχους των θεµελιώσεων και των 
δαπέδων στήριξης του, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων 

• ταµπελάκια πάνω στον εξοπλισµό µε πληροφορίες που αφορούν  α)Επωνυµία 
και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε 
οργάνου β) Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών γ) Μέγιστος αριθµός 
χρηστών δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2017 και ΕΝ 
1177:2018. 

• τοπογραφικά διαγράµµατα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής 
υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της 
διαµόρφωσης µε πλήρη τον εξοπλισµό. 

 
Β. ∆ιευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισµού:  
Οι αναγραφόµενες διαστάσεις των εξοπλισµών παιδικής χαράς είναι ενδεικτικές και προς 
διευκόλυνση των συµµετεχόντων  επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.  
Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόµενο είδος να 
µην υπερβαίνει τον αναφερόµενο στην µελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). 
Επιτρέπεται η προσφορά εξοπλισµών µε χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης που 
παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%. ∆εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση, τα προσφερόµενα 
είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόµενο χώρο ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, 
καθώς οι χώροι για τους οποίους προορίζονται και τα µέγιστα ύψη πτώσης των επιφανειών 
απορρόφησης κραδασµών, είναι καθορισµένα και η διαθέσιµη έκταση για την τοποθέτηση 
τους περιορισµένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τις περιοχές ασφαλείας και τα ύψη 
πτώσης, άνω των αναγραφόµενων στην µελέτη ορίων, επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση της 
µελέτης και των προδιαγραφόµενων επιφανειών πτώσης και θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα 
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πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Προσφορά που 
υπερβαίνει τα καθορισµένα από τη µελέτη µέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα 
γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Oι διατοµές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση και τα 
φορτία που προορίζονται. 
Ο ι  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι  α ν ά  ό ρ γ α ν ο  

π α ι δ ι κ ή ς  χ α ρ ά ς  µ π ο ρ ο ύ ν  ν α  α ν τ ι κ α τ α σ τ α θ ο ύ ν  µ ε  ά λ λ ε ς ,  

ι σ ο δ ύ ν α µ ε ς ,  ε φ ό σ ο ν  δ ε ν  α λ λ ά ζ ο υ ν  τ η  φ ύ σ η  τ η ς  µ ε λ έ τ η ς ,  

τ ο ν  α ρ ι θ µ ό  τ ω ν  π α ι δ ι ώ ν  π ο υ  α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι ,  τ η ν  

η λ ι κ ι α κ ή  ο µ ά δ α  κ α ι  τ η ν  κ α τ η γ ο ρ ί α  χ ρ η σ τ ώ ν . Σε περίπτωση 

αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική µνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναµία των 

προσφερόµενων δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά  η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που 
προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ.  9/2018 µελέτη. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο εκδοθεί 
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο φορέα που θα 
διοριστεί από τον ανάδοχο. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε: 
 
Α. Απαιτήσεις ασφάλειας – Πρότυπα  - Πιστοποίηση  (επί ποινής 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 1176:2017 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1.1-1.23). 

3. Για τα χυτά δάπεδα (άρθρα 1.24-1.28) θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού µε την 
προσφορά: 

α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 («Εξοπλισµός και ∆άπεδα 
Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής») 
και ΕΝ 1177:2018 («∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – 
Προσδιορισµός του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») 
β. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού 
ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται 
η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-
3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισµένων 
Στοιχείων”).  
γ. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο 
κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός 
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κανονισµός 1272/2013/ΕΕ σύµφωνα µε έγγραφη αναφορά φορέα Ελέγχου 
ή Εργαστηρίου.  
δ. ∆ήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι 
τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1. 
ε. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα 
αφορά και το κρίσιµο ύψος πτώσης. 
στ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί 
στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 
1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και να 
προσκοµίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Ως 
εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να προσκοµίσει 
υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω 
ελέγχους από διαπιστευµένο φορέα και θα προσκοµίσει έγκαιρα τα εν 
λόγω πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Η δαπάνη του ελέγχου 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά 
την σύνταξη της προσφοράς του. 
ζ.  ∆εδοµένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι 
εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εµπειρία, 
πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και µε κατάλληλα µέσα. Προς 
τούτο, θα πρέπει ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας που θα τοποθετήσει 
τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά µε εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει 
σχετικής, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του- την 
εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

4. Το δάπεδο από βότσαλο ποταµίσιο (άρθρο 1.29) πρέπει να συµµορφώνεται επί ποινή 
αποκλεισµού µε τις προδιαγραφές του Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και να φέρει 
αντίστοιχη πιστοποίηση. Θα συνοδεύεται επίσης από δοκιµή κοσκινίσµατος σύµφωνα 
µε τη µέθοδο ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
αδρανών – Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) 
ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο. 

5. Τα όργανα 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 (άρθρα 1.1-1.23). 

6. Ο εξοπλισµός παιδικής χαράς (άρθρα 1.1-1. 23), θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση  
καλής λειτουργίας ως ακολούθως: 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα, γαλβανισµένα µεταλλικά 
µέρη, εµποτισµένα  ξύλινα µέρη, 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα ελατήρια, τα πολυστρωµατικά 
(laminated) πάνελ, χρωµατισµένα ή βερνικωµένα µη εµποτισµένα ξύλινα µέρη, 
2 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα 
δίχτυα, τα δικτυώµατα και κινητά µέρη.  

7. Το φωτιστικό σώµα (άρθρο 30) θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σήµανση CE.  Ο κατασκευαστής 
τόσο του ιστού όσο και του φωτιστικού σώµατος πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά 
ISO 9001 και ISO 14001. 

 
Β. Απαιτήσεις  από Κατασκευαστές  -  Εισαγωγείς – Αντιπροσώπους  

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του 
εξοπλισµού παιδικής χαράς, του αστικού εξοπλισµού και των ελαστικών πλακιδίων 
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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  9001:2015 της   εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισµό παιδικής χαράς, τον αστικό 
εξοπλισµό και   το χυτό δάπεδο   ασφαλείας,   ή   άλλου   ισοδύναµου 
πιστοποιητικού  σχετικά  µε  την  εµπορία  και  κατασκευή  εξοπλισµού 
παιδικής χαράς,   αστικού   εξοπλισµού   και   χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

� Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 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, αστικού εξοπλισµού και χυτού δαπέδου 
ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε συµµετέχων οφείλει να δηλώνει 
υπεύθυνα στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την 
εγκατάσταση, ακόµη και αν πρόκειται για τον ίδιο συµµετέχοντα. 

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της εκάστοτε 
κατασκευάστριας εταιρείας,  για  τον  εξοπλισµό  παιδικής  χαράς  ή  
άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή 
εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισµού και χυτού δαπέδου 
ασφαλείας. 

� 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). 

Για το σύνολο των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και πρότυπων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα γίνονται δεκτά πέραν των αναγραφόµενων και 
ισοδύναµα αυτών.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 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. 
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε 
µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 
1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα V το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.   
Επίσης, οι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν έγγραφα τεκµηρίωσης κάλυψης των 
κριτηρίων επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5., 2.2.6. & 2.2.7.  
Για τα συγκεκριµένα έγγραφα τεκµηρίωσης θα δηµιουργηθούν συγκεκριµένες και µόνο 
απαιτήσεις στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θα 
κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού από τον προσωρινό ανάδοχο και µόνο. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 1  
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.9.2  Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 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].  
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.Το πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - 
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µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισµού. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού 
φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς ή ένορκη βεβαίωση. 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική 
κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες 
ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη 
κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της 
είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3414/2005» και 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 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 καταλληλότητας 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 
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αµυντικού Υλικού 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού τις προβλεπόµενες 
απαιτήσεις του συγκεκριµένου άρθρου. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν και να προσκοµίσουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των οικονοµικών φορέων) επί 
ποινή αποκλεισµού θα προσκοµίσουν το σύνολο των απαιτούµενων  δειγµάτων καθώς και 
των εγγράφων τεκµηρίωσης που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.  
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να 
διαθέτουν και να προσκοµίσουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού θα 
προσκοµίσουν το σύνολο των απαιτούµενων  εγγράφων τεκµηρίωσης που προβλέπονται στο 
εν λόγω άρθρο.  
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν 
να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
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Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το 
σύνολο των υπό πρποµήθεια ειδών και για τις δύο οµάδες καθώς το αντικείµενο δεν είναι 
διαιρετό. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα  Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ, IV, V, VI &VII  της ∆ιακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
υπηρεσίας., όπως προβλέπεται από το άρθρο 2.3.1.  
∆εν 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  
[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία] 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 
και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο 
εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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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 9 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 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της.  
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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 χαρακτήρα2, 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. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην 
συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά 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]  Καθώς  οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας για τον αναλυτικό 
προσδιορισµό  της οικονοµικής προσφοράς του οφείλει να υποβάλει πλήρως 
αιτιολογηµένα το υποδείγµατα -οικονοµικής προσφοράς, όπως αποτυπώνεται στο 
Παράρτηµα …  
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 εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, 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 

                                                 
2 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 56902/215/2017  
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(Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε 
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά 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 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, και γ) καθώς και τα έγγραφα τεκµηρίωσης 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.1.. 
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 
ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα...).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD), όπως είναι αναρτηµένες στο 
διαδικτυακό τόπο:   
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_
26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrL
oop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος  ....της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 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 όπως ορίζεται κατωτέρω και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της 
διακήρυξης: Επιπλέον, διευκρινίζεται στο σηµείο αυτό θα πρέπει να συµπληρωθεί το σχετικό 
υπόδειγµα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.2.4 της παρούσης. 
 
Α. Τιµές 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, 
ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε 
µορφή pdf.] 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ



 37 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν µπορεί 
να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, 
στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς 
την τιµή, µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιµή αναφοράς [327.419,35€] για 
τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το  αναγραφόµενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγµα 
της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος ΙΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 
δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει 
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και 
τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Ενδεικτικός Προϋπολογισµός» του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, 
ήτοι µέχρι την ……/…../2019. 
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. 
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(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, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 2.2 τη παρούσης, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές  Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
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 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την …../…./2019 και ώρα 10:30πµ. 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  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 

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 : 
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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 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 ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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 ηλεκτρονική 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. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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  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 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβαση 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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής τοY. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 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. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε 
αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
Πποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 
περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και µόνον στην 
περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και 
ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ



 41 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες 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 έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών 
και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) 
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ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 

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 ∆ιαγωνισµού. 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.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το 
υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της διακήρυξης  και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
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.  
∆εν παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής,. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό της ή  αποδεσµεύετε τµηµατικά, κατά 
το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υπηρεσιών που 
παραλήφθηκε οριστικά 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.  
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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 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 
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. 
 
4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή 
και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του 
αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 

4.4 Υπεργολαβία 
Οι περιγραφόµενες υπηρεσίες θα πρέπει αποκλειστικά να παρέχονται και µόνο από τον  
ανάδοχο, συνεπώς δεν επιτρέπεται η υπεργολαβία.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/ 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : 
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Λόγω της 
φύσης του αντικείµενου ο ανάδοχος µπορεί να εκδίδει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών για τη 
παραλαβή τµηµατικά των υπηρεσιών ανά µήνα ή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε 
την πρόοδο των δροµολογίων- εργασιών.  
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως 
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και  τους όρους του Παραρτήµατος Ι. 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) η υπηρεσία δεν εκτελεστεί 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, 
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. 
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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. 
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 προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την ανακατασκευή, τη λειτουργική αποκατάσταση 

των παιδικών χαρών, τη τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού και την πιστοποίηση αυτού  εντός του 

συμβατικού χρόνου όπως αυτός προσδιορίζεται με το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων, Παράρτημα ΙΙ. 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταθέσει πλάνο 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 ) με στόχο την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης υλοποίησης της 

σύμβασης. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός  (project planning) θα ενσωματωθεί στη σύμβαση ως 

παράρτημα.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, εφαρμόζονται 

οι προβλέψεις του άρθρου 7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Παράρτημα ΙΙ. 
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6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών, αν αυτό κρίνεται ως αναγκαίο και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

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

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Το κόστος ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εσωτερικό ή  εξωτερικό συµπεριλαµβάνονται στη τιµή κάθε οργάνου., και βαραίνει τον 
Ανάδοχο µέχρι την έκδοση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από πιστοποιηµένο φορέα. 

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

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

1. Τµήµα ξύλινου υποστυλώµατος από δοκό διατοµής 95 x 95mm  
2. Τµήµα υποστυλώµατος από στρόγγυλους κορµούς διατοµής Φ 120 - 160mm  
3. Τµήµα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm  
4. Τµήµα έγχρωµου πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm και 18mm 
5. Τµήµα µορφοποιηµένου πολυµερούς ανθεκτικό σε χηµικά (τύπου DURAPOL)  
6. Τµήµα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’        
ελάχιστον 2mm) 

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

8. Τµήµα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 
9. ∆είγµα εξαρτήµατος συναρµογής ελατηρίων τραµπάλας σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

10. ∆είγµα πολυαµιδικού συνδέσµου τύπου ‘φωλιά’, για ορθοστάτη κυκλικής 
διατοµής Ø125mm 
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11. Τµήµα σχοινιού ή διχτυού σύµφωνα µε τις τεχνικές περιγραφές  
12. Τµήµα χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,00m 
13. ∆είγµα ποσότητας ποταµίσιου βοτσάλου κοκκοµετρίας σύµφωνα µε την 
µελέτη 

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

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
Ο εξοπλισµός παιδικής χαράς (άρθρα 1.1-1. 23), θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής 
λειτουργίας ως ακολούθως: Εγγύηση καλής λειτουργίας  

• 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα, 
γαλβανισµένα µεταλλικά µέρη, εµποτισµένα  ξύλινα µέρη,  

• 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα ελατήρια, τα 
πολυστρωµατικά (laminated) πάνελ, χρωµατισµένα ή βερνικωµένα µη εµποτισµένα 
ξύλινα µέρη,  

• 2 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα δίχτυα, τα 
δικτυώµατα και κινητά µέρη.  

 
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. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 
Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ΄όλν  τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
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  Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
   

 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή, 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός,  Τιμολόγιο ), σύμφωνα με την αριθ. 
9/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

Α.Μ. :     9/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

370.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

1. Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα 

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ: 216.000,00 € 

2. Χρηµατοδότηση από Ιδίους 

Πόρους: 154.000,00 € 

 
«Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση  παιδικών χαρών του ∆ήµου 

∆ιονύσου-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»                                                                   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

H παρούσα μελέτη αφορά στην ανακατασκευή τεσσάρων (4) Παιδικών Χαρών του Δήμου Διονύσου 

με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο 

τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για το έτος 2018, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 

Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 370.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα 
καλυφθεί κατά το ποσό των 216.000,00 € από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, σύµφωνα µε 
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την υπ’ αρ. πρωτ. 49028/17.09.2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και κατά το ποσό 
154.000,00 € από ιδίους πόρους του ∆ήµου (313/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής) µε 
χρέωση του προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2018. 
Οι τέσσερις (4) κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Διονύσου που λειτουργούν ήδη ως παιδικές χαρές 

είναι οι εξής : 

5. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Σεμέλης στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  492,00m
2
. 

6. Η παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  279,00m
2
. 

7. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταμάτα, συνολικής 

έκτασης  1.600,00m
2
. 

8. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανακτορείας στον Διόνυσο, συνολικής έκτασης  528,00m
2
. 

 

Βασικός στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η ανακατασκευή και λειτουργική αποκατάσταση 

των χώρων αυτών, μέσω της τοποθέτησης νέου εξοπλισμού (παιχνίδια, δάπεδα, καθιστικά, κάδοι 

απορριμμάτων κ.λ.π.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν  44 

Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με αρ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 

2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της 

28492/2009 (Β΄931) απόφασης  περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, 

καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018 και 

ΕΝ71-3. 

 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Διονύσου είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους 

χώρους και δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου να 

πιστοποιηθούν. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν στον υφιστάµενο εξοπλισµό, ο οποίος είναι 
παλαιός, ανεπαρκώς συντηρηµένος, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήµατα, κυρίως λόγω της 
αλλοιωµένης δοµικής αρτιότητάς του και λανθασµένης τοποθέτησής του η οποία δεν 
ικανοποιεί τις απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής χρήσης, αλλά και των 
βανδαλισµών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνεται ότι κριτήρια για την 
επιλογή των συγκεκριµένων χώρων δεν αποτέλεσαν µόνο τα προαναφερόµενα λειτουργικά 
προβλήµατα που παρουσιάζουν, αλλά και η θέση τους στον αστικό ιστό.   
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης των υφισταµένων οργάνων 
και προµήθειας νέου ασφαλούς, πιστοποιηµένου εξοπλισµού που θα περιλαµβάνει 
δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση των 
κοινόχρηστων αυτών χώρων, αλλά και την πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου 
Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί δυνάµει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΠ 109450/39739/10-
03-2017 Απόφαση Γενικής Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής . 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μετά την παρέµβαση οι  προαναφερόµενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθµιστούν µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν 
ως σηµεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών.  
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά χώρο καθορίζονται ως εξής: 

 

1. Παιδική χαρά επί της Πλατείας Σεµέλης  στην ∆ροσιά (κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΒΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1.17) 1 τεµ. 
2 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ (1.16) 1 τεµ. 
3 ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ (1.7) 1 τεµ. 
4 ∆ΙΣΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (1.2) 1 τεµ. 
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5 ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.11) 1 τεµ. 
6 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  (1.1) 1 τεµ. 
7 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ (1.3) 1 τεµ 
8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ (1.30) 4 τεµ 

9 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 900ΜΜ/ΤΜ (1.24) 

92 τµ. 

10 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.25) 

108 τµ. 

11 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/ΤΜ (1.26) 

56 τµ. 

12 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 90ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ/ΤΜ (1.28) 

118 τµ 

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.6) 1 τεµ. 
14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (2.1) 110 µ. 
15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 1 τεµ. 
16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β’ (2.4) 2 τεµ. 
17 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ (2.5) 4 τεµ. 
18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
 

2. Παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην ∆ροσιά (κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΞΥΛΙΝΗ (1.9) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΑ (1.18) 1 τεµ. 
3 ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ (1.14) 1 τεµ. 
4 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ (1.4) 1 τεµ. 
5 ΠΑΝΕΛ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ (1.6) 1 τεµ. 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm ΠΑΧΟΥΣ 
∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 40cm (1.29) 

46 κµ 

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.6) 1 τεµ. 
8 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ. 
9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (2.11)  
 

3.Παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταµάτα 
(κωδικός NUTS-GR30009101) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΓΕΦΥΡΑ (1.21) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 2 (1.22) 1 τεµ. 
3 ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ (1.23) 1 τεµ. 
4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ (2Θ ΠΑΙ∆ΩΝ & 1Θ ΝΗΠΙΩΝ) (1.10) 1 τεµ. 
5 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΡΙ (1.5) 1 τεµ. 
6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (1.15) 1 τεµ. 

7 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 900ΜΜ/ΤΜ (1.24) 142 τµ. 
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8 
ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.25) 57 τµ 

9 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 80ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1900ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

130 τµ 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.60) 1 τεµ 
11 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο (1.30) 300 τµ. 
12 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ. 
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 1 τεµ. 
16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’  (2.3) 1 τεµ. 
17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (2.11)  
 

4.Παιδική χαρά επί της οδού  Ανακτορείας  στον ∆ιόνυσο(κωδικός NUTS-GR30007201) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ∆ΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ (1.19) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 1 (1.20) 1 τεµ. 
3 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (1.8) 1 τεµ. 
4  ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙ∆ΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) (1.10) 1 τεµ. 
5 ΤΡΙΠΤΥΧΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1.13) 1 τεµ. 
6 ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1.12) 2 τεµ. 

7 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

46 τµ. 

8 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/ΤΜ (1.27) 91 τµ. 

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.60) 1 τεµ 
10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (2.1) 95 µ 
11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 2 τεµ 
12 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’ (2.3) 1 τεµ 
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
14 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ (2.5) 4 τεµ. 
15 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ 
16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 1 τεµ 
 

Στην τιµή κάθε οργάνου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των ειδών, η φόρτωση, η 
εκφόρτωση, η µεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, η κατασκευή στρώσης βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 πάχους 15εκ. µε 
δοµικό πλέγµα T131, καθώς και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών και την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στο χώρο της κάθε παιδικής χαράς και σε 
συνεννόηση πάντα µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία έχει το δικαίωµα να ελέγξει, 
εάν κρίνει απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη 
συµµόρφωση τους µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της µελέτης, δίνει τη 
δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής να µην παραλάβει τον εξοπλισµό και να 
προβεί σε δικές της ενέργειες. 
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Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα παραδοθεί ο προδιαγραφόµενος εξοπλισµός 
πλήρως τοποθετηµένος και έτοιµος για λειτουργία. Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν οι 
απαιτούµενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3, τα βιβλία 
συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον 
έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη νοµοθεσία, προκειµένου να 
πιστοποιηθούν οι χώροι από την Επιτροπή Λειτουργίας των παιδικών χαρών. Θα 
παραδοθούν επίσης τοπογραφικά διαγράµµατα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της 
τεχνικής υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της 
διαµόρφωσης µε πλήρη τον εξοπλισµό. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο εκδοθεί 
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο φορέα που θα 
διοριστεί και πληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 

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

              / 11 / 2018                                            / 11 / 2018                                                   
/11 / 2018                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                            
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

                                                                                                                      
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 Αρχιτέκτων Μηχαν.                                       Τοπογράφος Μηχαν.                                             
Πολιτικός Μηχαν. 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

Α.Μ. :     9/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 370.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

1. Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα 

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ: 216.000,00 € 

2. Χρηµατοδότηση από Ιδίους Πόρους: 

154.000,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη των χώρων,  τις προϋποθέσεις και τις 

προδιαγραφές της υπ΄ αριθμόν  44 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ. 30681/7-8-2014) και της με αρ. 

27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’ ) Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης 

της 28492/2009 (Β΄931) απόφασης  περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς και 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3. 

O σχεδιασµός που προτάθηκε για την κάθε Παιδική Χαρά έχει ως στόχο την βέλτιστη σωµατική και πνευµατική 
ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών οµάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την 
κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την δηµιουργία  ενός ευχάριστου χώρου αναµονής και ξεκούρασης για τους 
ενήλικες συνοδούς. 

Οι τεχνικές περιγραφές που ακολουθούν  είναι περιοριστικές. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο εξοπλισµός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της µελέτης, θα κατασκευασθεί 
από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζεται. Στις τιµές των προσφορών θα περιλαµβάνεται η µεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισµού, 
πλήρους και ετοίµου προς χρήση. 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισµού) 
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.  Ειδικότερα: 

3. 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.). 

3. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη 
σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 1.1-1.23). 

3. Για τα χυτά δάπεδα (άρθρα 1.24-1.28) θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού µε την 
προσφορά: 

α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 
1176-1:2017 («Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας 
και Μέθοδοι ∆οκιµής») και ΕΝ 1177:2018 («∆άπεδα Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση 
Κρούσεων – Προσδιορισµός του Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») 
β. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χηµικού ελέγχου 
διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή τους µε 
τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί 
Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”).  
γ. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που 

αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να 
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο 
τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ σύµφωνα µε έγγραφη αναφορά φορέα 
Ελέγχου ή Εργαστηρίου.  
δ. ∆ήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι τηρούνται οι 
παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1. 
ε. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που θα αφορά και το 
κρίσιµο ύψος πτώσης. 
στ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην 
πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από 
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης και να προσκοµίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να 
προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση, όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω 
ελέγχους από διαπιστευµένο φορέα και θα προσκοµίσει έγκαιρα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο, 
ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του. 
ζ.  ∆εδοµένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι εξειδικευµένη 
εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εµπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά 
συνεργεία και µε κατάλληλα µέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συµµετέχων οικονοµικός 
φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και  ISO 14001:2015 σχετικά µε εγκατάσταση 
και τεχνική υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- βάσει 
σχετικής, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του- την εγκατάσταση του χυτού 
δαπέδου ασφαλείας. 

3. Το δάπεδο από βότσαλο ποταµίσιο (άρθρο 1.29) πρέπει να συµµορφώνεται επί ποινή 
αποκλεισµού µε τις προδιαγραφές του Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και να φέρει αντίστοιχη 
πιστοποίηση. Θα συνοδεύεται επίσης από δοκιµή κοσκινίσµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ 
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933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – 
Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας – κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο. 

3. Τα όργανα 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 (άρθρα 1.1-1.23). 

3. Ο εξοπλισµός παιδικής χαράς (άρθρα 1.1-1. 23), θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση  καλής 
λειτουργίας ως ακολούθως: 

                                                                                                                                         Εγγύηση 
καλής λειτουργίας 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα 
ανοξείδωτα, γαλβανισµένα µεταλλικά µέρη, εµποτισµένα  ξύλινα µέρη, 5 χρόνια έναντι 
αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα ελατήρια, τα πολυστρωµατικά 
(laminated) πάνελ, χρωµατισµένα ή βερνικωµένα µη εµποτισµένα ξύλινα µέρη, 2 χρόνια 
έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα δίχτυα, τα δικτυώµατα και 
κινητά µέρη.  

3. Το φωτιστικό σώµα (άρθρο 30) θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες και τα 
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σήµανση CE.  Ο κατασκευαστής τόσο του 
ιστού όσο και του φωτιστικού σώµατος πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 
14001. 

 
Β. 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   9001:2015  της   εκάστοτε 
κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισµό παιδικής χαράς, τον αστικό εξοπλισµό και   το 
χυτό δάπεδο   ασφαλείας,   ή   άλλου   ισοδύναµου πιστοποιητικού  σχετικά  µε  την  εµπορία  
και  κατασκευή  εξοπλισµού παιδικής χαράς,   αστικού   εξοπλισµού   και   χυτού 
δαπέδου ασφαλείας. 

� Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 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, αστικού εξοπλισµού και 
χυτού δαπέδου ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε συµµετέχων οφείλει να δηλώνει 
υπεύθυνα στην προσφορά του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση, ακόµη 
και αν πρόκειται για τον ίδιο συµµετέχοντα. 

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της εκάστοτε 
κατασκευάστριας εταιρείας,  για  τον  εξοπλισµό  παιδικής  χαράς  ή  άλλου ισοδύναµου 
πιστοποιητικού σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού 
εξοπλισµού και χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

� 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). 

2. Ο Φάκελος της  Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επίσης επί ποινή αποκλεισµού της 
προσφοράς τα ακόλουθα: 

 
� Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

1. Τµήµα ξύλινου υποστυλώµατος από δοκό διατοµής 95 x 95mm  
2. Τµήµα υποστυλώµατος από στρόγγυλους κορµούς διατοµής Φ 120 - 160mm  
3. Τµήµα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm  
4. Τµήµα έγχρωµου πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm και 18mm 
5. Τµήµα µορφοποιηµένου πολυµερούς ανθεκτικό σε χηµικά (τύπου DURAPOL)  
6. Τµήµα ανοξείδωτου σκελετού (ανοξείδωτη σωλήνα Ø40mm, πάχους κατ’        ελάχιστον 2mm) 
7. Τµήµα ραβδωτού µεταλλικού ορθοστάτη λακαρισµένου γαλβανισµένου χάλυβα κυκλικής 

διατοµής Ø125mm πάχους κατ’ ελάχιστον 2,5mm 
8. Τµήµα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 
9. ∆είγµα εξαρτήµατος συναρµογής ελατηρίων τραµπάλας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
10. ∆είγµα πολυαµιδικού συνδέσµου τύπου ‘φωλιά’, για ορθοστάτη κυκλικής διατοµής Ø125mm 
11. Τµήµα σχοινιού ή διχτυού σύµφωνα µε τις τεχνικές περιγραφές  
12. Τµήµα χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,00m 
13. ∆είγµα ποσότητας ποταµίσιου βοτσάλου κοκκοµετρίας σύµφωνα µε την µελέτη 

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

� Για κάθε εξοπλισµό/υλικά (όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισµός, χυτό δάπεδο 
ασφαλείας, κεραµικό δάπεδο), (άρθρα 1.1-1.28, 2.8) να παραδίδεται λεπτοµερής τεχνική 
περιγραφή, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους, συνοδευµένα από τα απαραίτητα σχέδια 
(κατόψεις, όψεις, χώρο ασφαλείας κλπ). Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι 
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του 
και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη 
δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Ειδικότερα 
στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. 
Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου. Για τα προϊόντα 
που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του 
εργοστασίου µας». Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή µη-µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο (prospectus-manuals) µπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. 

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

4. Οι διαγωνιζόµενοι τέλος πρέπει να προσκοµίσουν: 
� Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνουν ότι  εγγυώνται την κατασκευή αλλά και την 

διαθεσιµότητα ανταλλακτικών των προσφερόµενων ειδών σε σταθερή βάση. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να 
αναφέρονται  ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη απαιτούµενη εγγύηση 
διαθεσιµότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα (10) έτη και ο µέγιστος χρόνος παράδοσης τους 
ο ένας (1) µήνας. 
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� Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας για το ∆ήµο ∆ιονύσου και την 
παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ 
του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής. 

� Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόµενου είδους από τον 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 

� Υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.  

� Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥ∆ για τον φορέα πιστοποίησης που θα χρησιµοποιήσουν. 

� Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των διαγωνιζόµενων για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
τριετίας, να έχουν εµπειρία στην προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισµού και χυτών δαπέδων ασφαλείας, έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως 
ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα 
στοιχεία επικυρωµένα από Αρµόδια Αρχή) παρόµοιες εργασίες µε το παρόν, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 100% της παρούσας προµήθειας.                              Για την  απόδειξη της 
τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη απαραιτήτως 
από πίνακα που θα περιλαµβάνει κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων που 
περιλαµβάνουν παρόµοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή τουλάχιστον από ένα µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/ 
σύµπραξης και είναι αθροιστικά προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον 100% του 
προϋπολογισµού της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο 
τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συµβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο 
Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον πρόκειται 
περί υπεργολαβίας).  Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του 
εργοδότη δηµόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συµβάσεις µε τα επισυναπτόµενα 
τιµολόγια), είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη µε τις συµβάσεις και τα επισυναπτόµενα 
τιµολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική παροχή 
της υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών. 

� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των παιδικών και 
έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές  συνθήκες της προµήθειας. 

� Τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας θα παραδοθούν:                                                                                                       

• ο προδιαγραφόµενος εξοπλισµός πλήρως τοποθετηµένος και έτοιµος για λειτουργία 
• οι απαιτούµενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3 
• αναλυτικά εγχειρίδια - manual των υπό προµήθεια εξοπλισµών παιδικής χαράς µε αναλυτική 

κωδικοποίηση των επιµέρους τµηµάτων που το απαρτίζουν. 
• τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισµού, στα 

οποία θα περιέχονται πληροφορίες για τους απαιτούµενους οπτικούς και λειτουργικούς 
ελέγχους του εξοπλισµού και των επιµέρους εξαρτηµάτων του, τους απαιτούµενους ελέγχους 
των θεµελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων 

• ταµπελάκια πάνω στον εξοπλισµό µε πληροφορίες που αφορούν  α)Επωνυµία και διεύθυνση, 
έτος κατασκευής και αριθµό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου β) Ελάχιστη και µέγιστη 
ηλικία των παιδιών γ) Μέγιστος αριθµός χρηστών δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 
1176:2017 και ΕΝ 1177:2018. 

• τοπογραφικά διαγράµµατα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας), όπου 
θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της διαµόρφωσης µε πλήρη τον εξοπλισµό. 

 
Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά  η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που προσφέρονται θα 
είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ.  9/2018 µελέτη. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο εκδοθεί Πιστοποιητικό 
Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο φορέα που θα διοριστεί από τον ανάδοχο. 

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

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             / 11 / 2018                                              / 11 / 2018                                                    /11 / 2018                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                            Η 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

                                                                                                                     
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
 Αρχιτέκτων Μηχαν.                                       Τοπογράφος Μηχαν.                                             Πολιτικός 

Μηχαν. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

«Προµήθεια- τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου 
∆ιονύσου-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 

   Αρ. Μελέτης 9/2018   

   Προϋπολογ. 370.000,00 Ευρώ      (µε Φ.Π.Α. 24%) 

   Πηγή 
1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                             
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  (216.000,00 €)                                

    2. Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  (154.000,00€)                                                                  

   Χρήση 2018    

        

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ο
λ
ο
γ
ίο
υ
 

C
P

V
S

 

Ειδος 
Μονάδας 

Π
ο
σ
ό
τ
η
τ
α

 

Τιµή  
Μονάδας ∆απάνη 

1 ΟΜΑ∆Α A΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ -ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ             

1 Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου 1.1 37535250-4 τεµαχ 1,00 600,00 600,00 

2 ∆ίσκος µε ελατήρια 1.2 37535250-4 τεµαχ 1,00 800,00 800,00 

3 Eλατήριο ελεφαντάκι  1.3 37535250-4 τεµαχ 1,00 550,00 550,00 

4 Eλατήριο αυτοκινητάκι 1.4 37535250-4 τεµαχ 1,00 650,00 650,00 

5 Eλατήριο αστέρι 1.5 37535250-4 τεµαχ 1,00 600,00 600,00 

6 Πάνελ δραστηριοτήτων και ΑΜΕΑ 1.6 37535200-9 τεµαχ 1,00 1.000,00 1.000,00 

7 Κούνια 3θέσια  παίδων 1.7 37535210-2 τεµαχ 1,00 1.100,00 1.100,00 

8 Κούνια 2θέσια νηπίων 1.8 37535210-2 τεµαχ 1,00 1.000,00 1.000,00 

9 Κούνια φωλιά ξύλινη 1.9 37535210-2 τεµαχ 1,00 2.400,00 2.400,00 

10 Κούνια ξύλινη  3θέσια (2 παίδων & 1 νηπίων)  1.10 37535210-2 τεµαχ 2,00 1.200,00 2.400,00 

11 Εναέρια ταλάντωση 1.11 37535250-4 τεµαχ 1,00 7.000,00 7.000,00 

12 Μύλος µε καθίσµατα  1.12 37535230-8 τεµαχ 1,00 6.000,00 6.000,00 

13 Τρίπτυχο δραστηριοτήτων 1.13 37535200-9 τεµαχ 1,00 1.900,00 1.900,00 

14 Μεταλλόφωνο 1.14 37535200-9 τεµαχ 1,00 900,00 900,00 

15 Τραµπάλα αιώρησης µε ελατήρια 1.15 37535250-4 τεµαχ 1,00 3.500,00 3.500,00 

16 Ξύλινο σπιτάκι 1.16 37535200-9 τεµαχ 1,00 8.600,00 8.600,00 

17 Ξύλινος κύβος δραστηριοτήτων  1.17 37535200-9 τεµαχ 1,00 23.000,00 23.000,00 

18 Σύνθετο νηπίων µε δραστηριότητες ΑΜΕΑ 1.18 37535200-9 τεµαχ 1,00 9.000,00 9.000,00 

19 Πολυσύνθετο δεντρόσπιτο  1.19 37535200-9 τεµαχ 1,00 25.000,00 25.000,00 

20 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 1 1.20 37535200-9 τεµαχ 1,00 7.000,00 7.000,00 

21 Πολυσύνθετο µε αναρρίχηση και γέφυρα 1.21 37535200-9 τεµαχ 1,00 14.900,00 14.900,00 

22 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 2 1.22 37535200-9 τεµαχ 1,00 4.300,00 4.300,00 

23 Χωροδικτύωµα  1.23 37535292-0 τεµαχ 1,00 6.600,00 6.600,00 

24 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
900mm (ενδεικτικού πάχους 30mm)-Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.24 44111700-8 m2 234,00 116,50 27.261,00 

25 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.300mm (ενδεικτικού πάχους 40mm) -Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.25 44111700-8 m2 211,00 125,00 26.375,00 

26 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.500mm (ενδεικτικού πάχους 50mm) -Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.26 44111700-8 m2 147,00 138,00 20.286,00 

27 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.900mm( ενδεικτικού πάχους 80mm) - Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.27 44111700-8 m2 130,00 166,00 21.580,00 

28 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
2.000mm (ενδεικτικού πάχους 90mm)-Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.28 44111700-8 m2 118,00 169,00 19.942,00 

29 Bότσαλο ποτάµιο κοκκοµετρίας 2-8mm πάχους 
διάστρωσης 40cm 

1.29 44112000-8 m3 46,00 155,00 7.130,00 

30 Φωτιστικό µοντέρνο 1.30 31527200-8 τεµαχ 4,00 750,00 3.000,00 

      ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'  254.374,00 

          

2 ΟΜΑ∆Α Β΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ -ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ             

1 Μεταλλική περίφραξη  2.1 45223110-0 m 205,00 85,00 17.425,00 

2 Μεταλλική πόρτα περίφραξης 2.2 45223110-0 τεµαχ 3,00 400,00 1.200,00 

3 Κάδος απορριµµάτων Α' 2.3 34928400-2 τεµαχ 2,00 150,00 300,00 

4 Κάδος απορριµµάτων Β' 2.4 34928400-2 τεµαχ 2,00 320,00 640,00 

5 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό  2.5 39113300-0 τεµαχ 8,00 200,00 1.600,00 

6 Πληροφοριακή πινακίδα 2.6 34992000-7 τεµαχ 4,00 300,00 1.200,00 

7 Βρύση χαλύβδινη 2.7 34928400-2 τεµαχ 3,00 600,00 1.800,00 

8 Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο 2.8 44112000-8 m2 300,00 40,00 12.000,00 

9 Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων παιδικών 
χαρών. 

2.9 45112723-9 τεµαχ 15,00 60,00 900,00 

10 Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς 2.10 44112000-8 τεµαχ 4,00 600,00 2.400,00 

11 Συντήρηση περιφράξεων 2.11 44112000-8 m 270,00 9,44 2.548,10 

12 Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και 
προετοιµασίας εδάφους 

2.12 45112723-9 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 1.000,00 

13 Πιστοποίηση παιδικής χαράς 2.13 79132000-8 τεµαχ 4,00 250,00 1.000,00 

      ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Β'  44.013,10 

        

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α' & Β'                                                  298.387,10 
      ΦΠΑ 24% 71.612,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 370.000,00 
        
        

  Η συντάξασα       Ελέχθηκε   Θεωρήθηκε 

                                         /  11 /2018                    /  11/2018                / 11  /2018 

          

          

  ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 

 ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

                           Αρχιτέκτων Μηχανικός  Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΑΡΙΘ. 9/2018 
Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας ) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

Α.Μ. :     9/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

370.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24%) 

1. Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα 

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ: 216.000,00 € 

2. Χρηµατοδότηση από Ιδίους 

Πόρους: 154.000,00 € 

 
 
 
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 
 
 
 
 

                                  ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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ΆΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της συγγραφής. 

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων 
και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύµβασης για την 
προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών.  Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο 
∆ήµος ∆ιονύσου. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόµενος µειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω 
προµήθειας. 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη : 

1. Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β' 931/09) όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 15693/18-04-2013 (ΦΕΚ Β' 1096/13) περί 
του «Καθορισµού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη 
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» 
καθώς και η υπ’ αριθµ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ Β’2029) απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών. 

2. Τα πρότυπα που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασµό και κατασκευή Παιδικών 
Χαρών ΕΝ 1176:2017.  Το πρότυπο ΕΝ 1177:2017 που αφορά τα δάπεδα 
παιχνιδότοπων µε απορροφητικότητα κρούσεων-Απαιτήσεις ασφαλείας και 
µέθοδοι δοκιµής. Προσδιορισµό του κρίσιµου ύψους πτώσης. Το πρότυπο ΕΝ 
71-3 που αφορά προδιαγραφές µηχανικές και φυσικές ιδιότητες υλικών, 
χρωµάτων, κλπ. 

3. Oι διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις».  
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  

• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  
• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις 
για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο».  

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  
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• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα 
εκτέλεσης της προµήθειας. 

• Την ανάγκη του ∆ήµου και των φορέων αυτού για την προµήθεια των 
αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

ΆΡΘΡΟ 3ο 

Συµβατικά στοιχεία. 

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

ΆΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης. 

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

 

ΆΡΘΡΟ 5ο 

Σύµβαση. 

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

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 

οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό 

διαγωνισμό, της οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την 

Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. 

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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ΆΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που 

καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. 

Μετά την καθυστέρηση των δύο  εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την 

σύμβαση εργασίας εις βάρος του αναδόχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 8
ο

 

Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου 

Οι τιµές τιµολογίου αναφέρονται στην µελέτη της προµήθειας και ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας του δαπέδου στον 
τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την 
µεταφορά ή αποθήκευση των. 

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη 
εκτέλεση της υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου µετά την 
συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί αξίωση ή 
διαµφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες µεταφοράς των υλικών που εισέρχονται. 

 

ΆΡΘΡΟ 9
ο

  

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 1176:2017  και 
ΕΝ 1177:2018 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. 

 

ΆΡΘΡΟ10ο 

Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

Εάν η εργασία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει 
αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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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 11ο  

Φόροι , τέλη , κρατήσεις. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.), ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β). 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή 

θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  

 

ΆΡΘΡΟ 12ο 

Πληρωµές 

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

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο 

Σταθερότητα τιµών. 

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο  

Ματαίωση ∆ιαδικασίας- Τροποποίηση σύµβασης 

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

 

ΆΡΘΡΟ 15ο 

Παραλαβή 

Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο 
φορέα που θα διοριστεί από τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία 
απόρριψη της παραλαµβανοµένης εργασίας ή την αποκατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. 

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

ΆΡΘΡΟ 16ο 

Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συµµόρφωσης 

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

 

ΆΡΘΡΟ 17ο  

Υποχρεώσεις 

Οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού από την διαδικασία του διαγωνισµού είναι 

υποχρεωµένοι για τα κάτωθι: 

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

8. 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.). 

9. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν βεβαίωση 
ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 
1.1-1.23). 

10. Για τα χυτά δάπεδα (άρθρα 1.24-1.28) θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού 
µε την προσφορά: 

α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου 
και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις 
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 
(«Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις 
Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής») και ΕΝ 1177:2018 («∆άπεδα 
Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισµός του 
Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») 
β. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο 
χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο 
θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί 
Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”).  
γ. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων 
που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο 
τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ σύµφωνα µε έγγραφη 
αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.  
δ. ∆ήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι 
τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΝ1176-1. 
ε. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που 
θα αφορά και το κρίσιµο ύψος πτώσης. 
στ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-
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1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισµένο φορέα 
πιστοποίησης και να προσκοµίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση, 
όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους 
από διαπιστευµένο φορέα και θα προσκοµίσει έγκαιρα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Η δαπάνη του ελέγχου 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη 
κατά την σύνταξη της προσφοράς του. 
ζ.  ∆εδοµένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι 
εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 
εµπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και µε 
κατάλληλα µέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συµµετέχων 
οικονοµικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να 
καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 σχετικά µε εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- 
βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του- 
την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

11. Το δάπεδο από βότσαλο ποταµίσιο (άρθρο 1.29) πρέπει να συµµορφώνεται 
επί ποινή αποκλεισµού µε τις προδιαγραφές του Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 
και να φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση. Θα συνοδεύεται επίσης από δοκιµή 
κοσκινίσµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού 
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της 
κοκκοµετρίας – κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο. 

12. Τα όργανα 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 (άρθρα 1.1-1.23). 

13. Ο εξοπλισµός παιδικής χαράς (άρθρα 1.1-1. 23), θα πρέπει να διαθέτει 
εγγύηση  καλής λειτουργίας ως ακολούθως: 

                                                                                                                                         
Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα, γαλβανισµένα 
µεταλλικά µέρη, εµποτισµένα  ξύλινα µέρη, 5 χρόνια έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα ελατήρια, τα 
πολυστρωµατικά (laminated) πάνελ, χρωµατισµένα ή βερνικωµένα µη 
εµποτισµένα ξύλινα µέρη, 2 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα δίχτυα, τα δικτυώµατα και 
κινητά µέρη.  

14. Το φωτιστικό σώµα (άρθρο 30) θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σήµανση CE.  
Ο κατασκευαστής τόσο του ιστού όσο και του φωτιστικού σώµατος πρέπει να 
φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  
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5. 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   9001:2015  της   

εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισµό παιδικής 
χαράς, τον αστικό εξοπλισµό και   το χυτό δάπεδο   ασφαλείας,   ή   
άλλου   ισοδύναµου πιστοποιητικού  σχετικά  µε  την  εµπορία  και  
κατασκευή  εξοπλισµού παιδικής χαράς,   αστικού   εξοπλισµού   
και   χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

� Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 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, 
αστικού εξοπλισµού και χυτού δαπέδου ασφαλείας. Στην περίπτωση 
αυτή, ο κάθε συµµετέχων οφείλει να δηλώνει υπεύθυνα στην προσφορά 
του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση, ακόµη 
και αν πρόκειται για τον ίδιο συµµετέχοντα. 

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της 
εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας,  για  τον  εξοπλισµό  
παιδικής  χαράς  ή  άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την 
εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού 
εξοπλισµού και χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

� 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). 

6. Ο Φάκελος της  Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επίσης επί ποινή 
αποκλεισµού της προσφοράς τα ακόλουθα: 

 
� Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

1. Τµήµα ξύλινου υποστυλώµατος από δοκό διατοµής 95 x 95mm  
2. Τµήµα υποστυλώµατος από στρόγγυλους κορµούς διατοµής Φ 120 - 

160mm  
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3. Τµήµα οριζόντιου σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3mm  
4. Τµήµα έγχρωµου πάνελ HPL πάχους κατ’ ελάχιστον 12mm και 18mm 
5. Τµήµα µορφοποιηµένου πολυµερούς ανθεκτικό σε χηµικά (τύπου 

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

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

8. Τµήµα πάνελ πολυαιθυλενίου πάχους 10mm 
9. ∆είγµα εξαρτήµατος συναρµογής ελατηρίων τραµπάλας σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

10. ∆είγµα πολυαµιδικού συνδέσµου τύπου ‘φωλιά’, για ορθοστάτη 
κυκλικής διατοµής Ø125mm 

11. Τµήµα σχοινιού ή διχτυού σύµφωνα µε τις τεχνικές περιγραφές  
12. Τµήµα χυτού δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως και 2,00m 
13. ∆είγµα ποσότητας ποταµίσιου βοτσάλου κοκκοµετρίας σύµφωνα µε 
την µελέτη 

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

� Για κάθε εξοπλισµό/υλικά (όργανα παιδικής χαράς, αστικός εξοπλισµός, 
χυτό δάπεδο ασφαλείας, κεραµικό δάπεδο), (άρθρα 1.1-1.28, 2.8) να 
παραδίδεται λεπτοµερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόµενη από επίσηµα 
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους, συνοδευµένα από τα 
απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, όψεις, χώρο ασφαλείας κλπ). Σε κάθε ένα 
από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του 
προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του 
και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, 
έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα 
του προσφεροµένου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε 
είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. 
Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή µοντέλο 
προσφεροµένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο 
διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του 
εργοστασίου µας». Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- 
εταιρικά ή µη-µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο (prospectus-manuals) 
µπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
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7. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισµού 
παιδικής χαράς, Χυτών ∆απέδων ασφαλείας και Αστικού εξοπλισµού ή 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της για την 
αποδοχή εκτέλεσης της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη ∆ήλωση του αντιπροσώπου θα 
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την 
πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυµία και 
τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανοµέα καθώς και η επωνυµία του 
φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια (∆ήµος ∆ιονύσου). Μετά την 
υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που 
δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο 
άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συνεπάγεται 
την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 

8. Οι διαγωνιζόµενοι τέλος πρέπει να προσκοµίσουν: 
� Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνουν ότι  εγγυώνται την 

κατασκευή αλλά και την διαθεσιµότητα ανταλλακτικών των 
προσφερόµενων ειδών σε σταθερή βάση. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα 
πρέπει να αναφέρονται  ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η 
ελάχιστη απαιτούµενη εγγύηση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών είναι 
τα δέκα (10) έτη και ο µέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) 
µήνας. 

� Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην 
Ελλάδα µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προµήθειας για το ∆ήµο ∆ιονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για 
δέκα χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 
ο κατασκευαστής. 

� Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόµενου 
είδους από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως 
άνω είδη είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και της 
ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 

� Υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση ειδών σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

� Βεβαίωση επάρκειας από την ΕΣΥ∆ για τον φορέα πιστοποίησης που 
θα χρησιµοποιήσουν. 

� Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των 
διαγωνιζόµενων για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, 
απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν 
εµπειρία στην προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισµού και χυτών δαπέδων ασφαλείας, έχοντας αναλάβει 
είτε οι ίδιοι ως ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής 
σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα στοιχεία επικυρωµένα από 
Αρµόδια Αρχή) παρόµοιες εργασίες µε το παρόν, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 100% της παρούσας προµήθειας. Για την  απόδειξη της 
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τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση 
συνοδευόµενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαµβάνει 
κατάλογο των κυριότερων συµβάσεων που περιλαµβάνουν 
παρόµοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή τουλάχιστον από ένα µέλος 
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/ σύµπραξης και είναι αθροιστικά 
προϋπολογισµού µελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισµού της 
παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς 
ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συµβάσεων που εκτελέστηκαν, 
η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), 
ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον πρόκειται περί υπεργολαβίας).  Η 
δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του 
εργοδότη δηµόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συµβάσεις 
µε τα επισυναπτόµενα τιµολόγια), είτε από βεβαίωση του ιδιώτη 
εργοδότη µε τις συµβάσεις και τα επισυναπτόµενα τιµολόγια, από τα 
οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσµατική 
παροχή της υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών. 

� Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει επισκεφτεί τους 
χώρους των παιδικών και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές  
συνθήκες της προµήθειας. 

� Τέλος Υπεύθυνη δήλωση ότι µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας 
θα παραδοθούν:                                                                                                        

• ο προδιαγραφόµενος εξοπλισµός πλήρως τοποθετηµένος και έτοιµος 
για λειτουργία 

• οι απαιτούµενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και 
ΕΝ71-3 

• αναλυτικά εγχειρίδια - manual των υπό προµήθεια εξοπλισµών 
παιδικής χαράς µε αναλυτική κωδικοποίηση των επιµέρους τµηµάτων 
που το απαρτίζουν. 

• τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης 
του εξοπλισµού, στα οποία θα περιέχονται πληροφορίες για τους 
απαιτούµενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισµού 
και των επιµέρους εξαρτηµάτων του, τους απαιτούµενους ελέγχους 
των θεµελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του, τη συχνότητα 
διενέργειας των ελέγχων 

• ταµπελάκια πάνω στον εξοπλισµό µε πληροφορίες που αφορούν  
α)Επωνυµία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς 
παραγωγής του κάθε οργάνου β) Ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των 
παιδιών γ) Μέγιστος αριθµός χρηστών δ) Αναφορά στα πρότυπα της 
σειράς ΕΝ 1176:2017 και ΕΝ 1177:2018. 

• τοπογραφικά διαγράµµατα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της 
τεχνικής υπηρεσίας), όπου θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική 
κατάσταση της διαµόρφωσης µε πλήρη τον εξοπλισµό. 

 
∆ιευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισµού:  
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Οι αναγραφόµενες διαστάσεις των εξοπλισµών παιδικής χαράς είναι ενδεικτικές και 
προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων  επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.  
Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόµενο 
είδος να µην υπερβαίνει τον αναφερόµενο στην µελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος 
πτώσης). Επιτρέπεται η προσφορά εξοπλισµών µε χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης 
που παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%. ∆εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση, τα 
προσφερόµενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόµενο χώρο ασφαλείας και το 
αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς οι χώροι για τους οποίους προορίζονται και τα 
µέγιστα ύψη πτώσης των επιφανειών απορρόφησης κραδασµών, είναι καθορισµένα 
και η διαθέσιµη έκταση για την τοποθέτηση τους περιορισµένη. Οποιαδήποτε 
απόκλιση ως προς τις περιοχές ασφαλείας και τα ύψη πτώσης, άνω των 
αναγραφόµενων στην µελέτη ορίων, επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση της µελέτης 
και των προδιαγραφόµενων επιφανειών πτώσης και θέτει σε κίνδυνο την δυνατότητα 
πιστοποίησης των χώρων και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Προσφορά που 
υπερβαίνει τα καθορισµένα από τη µελέτη µέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης 
δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Oι διατοµές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων 
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση 
και τα φορτία που προορίζονται. 
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο παιδικής χαράς µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλες, ισοδύναµες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της µελέτης, 
τον αριθµό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή οµάδα και την κατηγορία 
χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική µνεία και αιτιολόγηση ως προς 
την ισοδυναµία των προσφερόµενων δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.  
 
Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά  η αρίθµηση και οι ονοµασίες των 
ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ.  9/2018 
µελέτη. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο 
φορέα που θα διοριστεί από τον ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 18ο  

Xρόνος ισχύος των προσφορών 

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

Ο ∆ήµος διατηρεί δε το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 
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 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             / 11 / 2018                                               / 11  / 2018                                               
/ 11 / 2018                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                              ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                             
TEXNIK ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

      Αρχιτέκτων Μηχανικός                               Τοπογράφος Μηχανικός                                          
Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Κατασκευαστικά σχέδια  (Αριθ. 9/018 Μελέτη 
Τεχνικής Υπηρεσίας) 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

Α.Μ. :     9/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

370.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24%) 

1. Χρηµατοδότηση από 

Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ: 

216.000,00 € 

2. Χρηµατοδότηση από Ιδίους 

Πόρους: 154.000,00 € 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

 
1. Κατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς 
    Όσον  αφορά την κατασκευή ράµπας στην είσοδο της παιδικής χαράς, 
επισυνάπτεται απόσπασµα τεύχους οδηγιών µε τίτλο «ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ" του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και  ∆ηµοσίων Έργων- Γραφείο Μελετών για άτοµα µε  αναπηρία. Η κατασκευή 
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ράµπας κάθετης ή παράλληλης προς την διεύθυνση του πεζοδροµίου κρίνεται κατά 
περίπτωση.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Κεφάλαιο 2. 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
1.10. ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
1.10.1. Φαλτσογωνιές, ράµπες, βαθµίδες ή µηχανικά µέσα (ανελκυστήρες, αναβατόρια 
κλπ.) χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την µορφολογία του εδάφους για την κάλυψη των 
υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κάλυψη υψοµετρικών διαφορών κατά µήκος του πεζοδροµίου 

Α/Α ΥΨΟΜΕΤΡ. ∆ΙΑΦΟΡΑ (µ)              ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ              Μαx ΚΛΙΣΗ            
ΑΝΕΚΤΟ ΜΗΚΟΣ (µ) 
1. 0.00-0.02                                            φαλτσογωνιά                          1:1 ή 100%            
0.02 
2. 0.02-0.04                                            φαλτσογωνιά                          1:2 ή 50%              
0.04 
3. 0.04-0.10                                             ράµπα                                    1:10 ή 10%           
1.00 
4. 0.10-0.25                                             ράµπα                                    1:12 ή 8%              
3.00 
5. 0.25-0.50                                             ράµπα                                    1:16 ή 6%              
8.00 
6. 0.50-1.00                                             ράµπα ή βαθµίδες ή               1:20 ή 5%            
10.00 άνω των 10µ        
                                                                µηχανικό µέσο                                                     
παρεµβάλλεται επίπεδο 
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τµήµα  µήκους 1.50µ                                                                                                         
7. 1.00µ & άνω                                       ράµπα ή βαθµίδες ή                1:20 ή 5%             
10.00 άνω των 10µ  
                                                               µηχανικόµέσο                                                       
παρεµβάλλεται επίπεδο                                  
                                                                                                                                             
τµήµα  µήκους 1.50µ 
                                                                                                                                    
1.10.2. Σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50µ ή ίσο µε το πλάτος της διάβασης πεζών, 
σε όλα τα σηµεία 
όπου επιβάλλεται η κάλυψη υψοµετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδροµίου, 
δηλαδή όπου επιβάλλεται η σύνδεση της στάθµης του πεζοδροµίου µε την στάθµη 
του οδοστρώµατος (π.χ. διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές στάθµευσης οχηµάτων, 
στάσεις αστικών συγκοινωνιών κλπ) 
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων µικρού πλάτους, όπου η κατασκευή σκαφών εγκαρσίως 
του πεζοδροµίου δηµιουργεί προβλήµατα, συνιστάται το κατέβασµα όλης της γωνίας 
στη διασταύρωση των δύο οδών λαµβάνοντας πρόνοια για την καλή απορροή των 
οµβρίων ή η κατασκευή ράµπας κατά τον άξονα της όδευσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Μήκη ράµπας εγκαρσίως του πεζοδροµίου 

 
ΥΨΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ (µ) ΚΛΙΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜ.ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ 
Επιθυµ. περίπτ. α (%) Ανεκτή περίπτ. β (%) περίπτ. α (µ) περίπτ. β (µ) 
0.000-0.07 5 (1:20) 8 (1:12) 1.40 0.84 
0.071-0.10 5 (1:20) 8 (1:12) 2.00 1.20 
0.101-0.12 5 (1:20) 6.2(1:16) 2.40 1.42 
0.121-0.15 5 (1:20) 6.2(1:16) 3.00 2.20 
0.151-άνω 5 (1:20) 8 (1:12) - - 
 
1.10.3. Βαθµίδες, πλάτους ίσου µε το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και 
µέγιστου ύψους ριχτιού 15εκ, θα κατασκευάζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι 
κλίσεις θα υπερβαίνουν το 12%. Όπου είναι αναπόφευκτη η κατασκευή βαθµίδων θα 
κατασκευάζονται τουλάχιστον δύο. 
1.10.4. Σε περιπτώσεις µεγάλων κλίσεων είναι δυνατή η εγκατάσταση µηχανικών 
µέσων (ανελκυστήρων, αναβατορίων, µηχανισµών ανόδου κλιµάκων κλπ). Ιδιαίτερη 
µέριµνα όµως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί για την τήρηση όλων των 
κανόνων ασφαλείας και την συνεχή συντήρηση αυτών των µέσων. 
                                                                                 
      

3. ΡΑΜΠΕΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ  
 

3.1 Ράµπα α κάθετη προς τη 
διεύθυνση του πεζοδροµίου:                             
Η ράµπα αυτή γίνεται µόνο σε 
πεζοδρόµια ύψους 8 – 10 εκ. που 
επιτρέπουν την κατασκευή ράµπας 
κλίσης 5% µε ελεύθερο οριζόντιο 
πλάτωµα 1,20µ στο επάνω µέρος 
της ράµπας.                                                
Ο οδηγός όδευσης τυφλών στο 
σηµείο της ράµπας                 

 
 
 

Οριζόντιο 
πλάτωµα  
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καταλήγει σε δύο πλάκες µε τις 
ρίγες κάθετες προς την πορεία 
όδευσης για να καθοδηγήσει τον 
χρήστη προς την κατεύθυνση της 
διάβασης πεζών.      

Η ράµπα και η έξοδος προς τη 
διάβαση επισηµαίνονται µε πλάκες 
τύπου Β «Κίνδυνος»                      
Το πλάτος 15 εκ. της λίνιας του 
πεζοδροµίου βυθίζεται στο επίπεδο  
του ρείθρου.  
 
 
Στην περίπτωση υπερυψωµένης 
διάβασης πεζών τοποθετείται πάνω 
από το ρείθρο, εσχάρα ή µεταλλικό 
στοιχείο σε σχήµα Π που ενώνει 
οµαλά την ράµπα µε τη διάβαση, προς 
αποφυγή απότοµης κλίσης (βλ. σχήµα 
δίπλα) 
                             

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

πάνω µέρος 
 

∆ιάβαση πεζών

0,00

+10

Κλίση

5%

12
0

 
 
Ράµπα κάθετη προς πεζοδρόµιο ύψους 8-10εκ. µε 

οριζόντιο πλάτωµα 1,20µ. στο πάνω µέρος. 
Οι πλάκες του οδηγού όδευσης στο σηµείο της 

ράµπας τοποθετούνται κάθετα για να 
καθοδηγήσουν τον χρήστη προς τη ράµπα η οποία 
επισηµαίνεται µε πλάκες τύπου Γ στην αρχή και 

τύπου Β στην έξοδο. 
 

 
 
 
 
 
 

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

υπερυψωµένη  διάβαση 
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3.2  Ράµπα β παράλληλη προς τη 
διεύθυνση του πεζοδροµίου:      
Η διπλή αυτή ράµπα κατασκευάζεται 
σε πεζοδρόµια ασχέτως του ύψους 
τους γιατί δίνει τη δυνατότητα να 
κατασκευαστούν σωστές κλίσεις. Η 
κλίση καθόδου 5% επιτυγχάνεται 
υποβιβάζοντας το υψόµετρο του 
πεζοδροµίου κατά τη διεύθυνση 
όδευσης η οποία καταλήγει  σε 
οριζόντιο πλάτωµα στο επίπεδο του 
οδοστρώµατος, µε εγκάρσια κλίση 2% 
για τα όµβρια νερά.                                                    
Στην περίπτωση αυτή, ο οδηγός 
όδευσης τυφλών µε πλάκες τύπου Α 
«Ο∆ΗΓΟΣ» καταλήγει στη λωρίδα 
επισήµανσης, µε κίτρινες πλάκες χωρίς 
ανάγλυφη σήµανη, κάθετης προς την 
πορεία όδευσης και εκτείνεται σε όλο 
το πλάτος του πεζοδροµίου, µε σκοπό 
να προειδοποιήσει για την ύπαρξη 
κλίσης. Κατά µήκος της κλίσης της 
ράµπας, ο οδηγός όδευσης συνεχίζεται 
µε πλάκες τύπου Α και καταλήγει στο 
οριζόντιο πλάτωµα, στο επίπεδο του 
οδοστρώµατος. Από εκεί  οδηγείται µε 
πλάκες τύπου Α προς την κατεύθυνση 
της διάβασης πεζών  -Οι πλάκες Α µε 
κατεύθυνση προς τη διάβαση πεζών 
τοποθετούνται ανά δύο (πλάτος 80 εκ.)  
Η έξοδος προς τη διάβαση 
κατασκευάζεται πάντα µε πλάκες 
τύπου Β «ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ» 
       
 
 

 

 
 
Η κλίση καθόδου 5% γίνεται  υποβιβάζοντας το 
υψόµετρο του πεζοδροµίου κατά τη διεύθυνση 
όδευσης η οποία καταλήγει στο επίπεδο του 
οδοστρώµατος 
 

∆ιάβαση

πεζών

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

Οριζόντιο πλάτωµα

Ράµπα σε πεζοδρόµιο ύψους 8εκ.

Ε
.Ζ

.Ο
,Π

.*

∆ιάβαση πεζώνΜήκος ράµπας Πλάτος ∆ιάβασης πεζών

Κλίση 2%
Κλίση 5%

Λωρίδα

επισήµανσης 
µε κίτρινες 
πλάκες 

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

Κολώνα ΑΗΚ

 
    

Λώρίδες επισήµανσης µε κίτρινες 
πλάκεςτοποθετηµένες στην αρχή του κεκλιµένου 
επιπέδου, κάθετα προς την πορεία όδευσης. Οι 
πλάκες Τυπου Α «οδηγός» κατευθύνουν τον 

χρήσητη προς τη διάβαση της οποίας προηγήται 
λωρίδα επισήµανσης Τύπου Β»ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ» 

Ράµπα µήκους 3,20µ σε πεζοδρόµιο                       
ύψους 18 εκ.  

∆ιάβαση πεζών

ράµπας µήκους 3,20µ 
και κλίση 5%

∆ιάβαση πεζών ∆ιάβαση πεζών

Οριζόντιο
πλάτωµα µε 
πλάτος διάβασης 
πεζών

Ράµπα σε πεζοδρόµιο ύψους 17 εκ.

Κλίση 5% Κλίση 2%
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2. Κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας 
Η πινακίδα θα είναι εγχάρακτη διαστάσεων 1.000x1.200mm και κατασκευάζεται από HPL 
πάχους 12mm, χρώµατος µπεζ σύµφωνα µε το σχέδιο που ακολουθεί. Θα είναι ακριβώς 
όµοια µε την πινακίδα που έχει αναρτηθεί ήδη σε πιστοποιηµένες παιδικές χαρές του 
δήµου.(Επισυναπτόµενο σχέδιο )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Μεταλλική περίφραξη και µεταλλική πόρτα 
Όπως το σχέδιο που ακολουθεί. 
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Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             / 11 / 2018                                           / 11 / 2018                                                    
/11 / 2018                 
      Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                         Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                            
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

                                                                                                                      
 
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                        
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

 Αρχιτέκτων Μηχαν.                                       Τοπογράφος Μηχαν.                                             
Πολιτικός Μηχαν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τοπογραφικά Σχέδια Παιδικών Χαρών Άλλες 
Δηλώσεις (Αριθ. 9/018 Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας) 
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Τα τοπογραφικά διαγράμματα θα διατίθενται ως ανεξάρτητα αρχεία τόσο στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Διονύσου όσο και στην πλατφόρμα του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 
  

 

   
   
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

«Προµήθεια- τοποθέτηση εξοπλισµού για
την αναβάθµιση παιδικών χαρών του 
∆ήµου ∆ιονύσου-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 

   Αρ. Μελέτης 9/2018  

   Προϋπολογ. 370.000,00 Ευρώ      (µε Φ.Π.Α. 
24%) 

   Πηγή 1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ  (216.000,00 €)                                                                     

    2. Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  (154.000,00€)                                                                  
   Χρήση 2018   
       

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ο
λ
ο
γ
ίο
υ
 

C
P

V
S

 

Ειδος 
Μονάδας 

Π
ο
σ
ό
τ
η
τ
α
 

Τιµή  
Μονάδας ∆απάνη

1 ΟΜΑ∆Α A΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ∆ΑΠΕ∆ΩΝ -
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ           

1 Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου 1.1 37535250-4 τεµαχ 1,00     

2 ∆ίσκος µε ελατήρια 1.2 37535250-4 τεµαχ 1,00     

3 Eλατήριο ελεφαντάκι  1.3 37535250-4 τεµαχ 1,00     

4 Eλατήριο αυτοκινητάκι 1.4 37535250-4 τεµαχ 1,00     

5 Eλατήριο αστέρι 1.5 37535250-4 τεµαχ 1,00     

6 Πάνελ δραστηριοτήτων και ΑΜΕΑ 1.6 37535200-9 τεµαχ 1,00     

7 Κούνια 3θέσια  παίδων 1.7 37535210-2 τεµαχ 1,00     

8 Κούνια 2θέσια νηπίων 1.8 37535210-2 τεµαχ 1,00     

9 Κούνια φωλιά ξύλινη 1.9 37535210-2 τεµαχ 1,00     

10 Κούνια ξύλινη  3θέσια (2 παίδων & 1 νηπίων)  1.10 37535210-2 τεµαχ 2,00     

11 Εναέρια ταλάντωση 1.11 37535250-4 τεµαχ 1,00     

12 Μύλος µε καθίσµατα  1.12 37535230-8 τεµαχ 1,00     

13 Τρίπτυχο δραστηριοτήτων 1.13 37535200-9 τεµαχ 1,00     

14 Μεταλλόφωνο 1.14 37535200-9 τεµαχ 1,00     

15 Τραµπάλα αιώρησης µε ελατήρια 1.15 37535250-4 τεµαχ 1,00     

16 Ξύλινο σπιτάκι 1.16 37535200-9 τεµαχ 1,00     

17 Ξύλινος κύβος δραστηριοτήτων  1.17 37535200-9 τεµαχ 1,00     

18 Σύνθετο νηπίων µε δραστηριότητες ΑΜΕΑ 1.18 37535200-9 τεµαχ 1,00     

19 Πολυσύνθετο δεντρόσπιτο  1.19 37535200-9 τεµαχ 1,00     

20 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 1 1.20 37535200-9 τεµαχ 1,00     

21 Πολυσύνθετο µε αναρρίχηση και γέφυρα 1.21 37535200-9 τεµαχ 1,00     

22 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 2 1.22 37535200-9 τεµαχ 1,00     

23 Χωροδικτύωµα  1.23 37535292-0 τεµαχ 1,00     
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24 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
900mm (ενδεικτικού πάχους 30mm)-Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.24 44111700-8 m2 234,00     

25 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 1.300mm (ενδεικτικού πάχους 40mm) -Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.25 44111700-8 m2 211,00     

26 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.500mm (ενδεικτικού πάχους 50mm) -Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.26 44111700-8 m2 147,00     

27 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.900mm( ενδεικτικού πάχους 80mm) - Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.27 44111700-8 m2 130,00     

28 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης 
έως 2.000mm (ενδεικτικού πάχους 90mm)-Συµπ. 
Υπόβαση µπετού 

1.28 44111700-8 m2 118,00     

29 Bότσαλο ποτάµιο κοκκοµετρίας 2-8mm πάχους 
διάστρωσης 40cm 1.29 44112000-8 m3 46,00   

30 Φωτιστικό µοντέρνο 1.30 31527200-8 τεµαχ 4,00     
      ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'  

        

2 ΟΜΑ∆Α Β΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ -ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ           

1 Μεταλλική περίφραξη  2.1 45223110-0 m 205,00     

2 Μεταλλική πόρτα περίφραξης 2.2 45223110-0 τεµαχ 3,00     

3 Κάδος απορριµµάτων Α' 2.3 34928400-2 τεµαχ 2,00     

4 Κάδος απορριµµάτων Β' 2.4 34928400-2 τεµαχ 2,00     

5 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό  2.5 39113300-0 τεµαχ 8,00   

6 Πληροφοριακή πινακίδα 2.6 34992000-7 τεµαχ 4,00   

7 Βρύση χαλύβδινη 2.7 34928400-2 τεµαχ 3,00   

8 Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο 2.8 44112000-8 m2 300,00     

9 Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων 
παιδικών χαρών. 2.9 45112723-9 τεµαχ 15,00   

10 Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς 2.10 44112000-8 τεµαχ 4,00   

11 Συντήρηση περιφράξεων 2.11 44112000-8 m 270,00   

12 Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και 
προετοιµασίας εδάφους 2.12 45112723-9 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ   

13 Πιστοποίηση παιδικής χαράς 2.13 79132000-8 τεµαχ 4,00 250,00 

      ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Β'  

       

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α' & Β'          

      ΦΠΑ 24% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0,00

       
       

  ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ         

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙ∆Α        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, 

....../...../201.. 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθμ. Πρωτ.  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ               

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29      

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                    

Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς 
e-mail: milonas@dionysos.gr    
           
            

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

 (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) Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη, που 
ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΑΦΜ 997690910 
∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
για ορισµό Αντιδηµάρχων «δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 
(ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» 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», 
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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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

6) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

7) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

8) 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” , 

9) του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

10) του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

11) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

13) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

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

16) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

17) της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

18) της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

19) 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. 

20) 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  
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21) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

22)  Του  N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε 
την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

23)  την αριθ. πρωτ. 7244/13-03-2018, Πρόσκληση  του Υπουργού Εσωτερικών, µε 
τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών 
των δήµων της Χώρας’» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων», το οποίο 
χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ-055 µε εν άριθµο 2017ΣΕ05500010. 

24) την αριθµ. 313/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  

25) την αριθ. πρωτ. 49028/17-09-2018 (Α∆Α: ΩΑΑΑ465ΧΘ7-∆19) Πράξη ένταξης 
του ∆ήµου ∆ιονύσου στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προµήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση 
παιδικών χαρών των δήµων της χώρας». 

26) το σχετικό πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 18REQ00…… 

27) την αριθµ. ……/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: ………..,) 

28) την αριθµ.  ……./2018 ΑΑΥ  (Α∆Α: ………, Α∆ΑΜ:………….. ) του ∆ήµου 
∆ιονύσου 

29) τις αριθµ. …./2019 & …./32019 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
ανακήρυξη των προσωρινών και οριστικών αναδόχων αντίστοιχα.  

30) Ολόκληρο το σχετικό φάκελο του ∆ιαγωνισµού  
 

 συνάπτει µε το  δεύτερο από τους συµβαλλόµενους (ανάδοχο), σύµβαση σύµφωνα µε 
τους παρακάτω όρους : 
 
 
Άρθρο 1 – Αντικείµενο 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή τεσσάρων (4) Παιδικών Χαρών του Δήμου 

Διονύσου με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού 

εξοπλισμού, με στόχο τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου για το 

έτος 2018, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. 

 

Οι τέσσερις (4) κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Διονύσου που λειτουργούν ήδη ως παιδικές 

χαρές είναι οι εξής : 

9. Η παιδική χαρά επί της πλατείας Σεμέλης στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  492,00m
2
. 

10. Η παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην Δροσιά, συνολικής έκτασης  279,00m
2
. 

11. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταμάτα, 

συνολικής έκτασης  1.600,00m
2
. 

12. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανακτορείας στον Διόνυσο, συνολικής έκτασης  528,00m
2
. 

 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ



 88 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Διονύσου είναι εγκατεστημένες σε 

κοινόχρηστους χώρους και δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας 

προκειμένου να πιστοποιηθούν. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα αφορούν στον υφιστάµενο εξοπλισµό, ο οποίος είναι 
παλαιός, ανεπαρκώς συντηρηµένος, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήµατα, κυρίως 
λόγω της αλλοιωµένης δοµικής αρτιότητάς του και λανθασµένης τοποθέτησής του η 
οποία δεν ικανοποιεί τις απαιτούµενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής χρήσης, 
αλλά και των βανδαλισµών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Επισηµαίνεται ότι 
κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριµένων χώρων δεν αποτέλεσαν µόνο τα 
προαναφερόµενα λειτουργικά προβλήµατα που παρουσιάζουν, αλλά και η θέση τους 
στον αστικό ιστό.   
Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης των υφισταµένων 
οργάνων και προµήθειας νέου ασφαλούς, πιστοποιηµένου εξοπλισµού που θα 
περιλαµβάνει δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε απώτερο στόχο την 
αναβάθµιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων, αλλά και την πιστοποίησή τους από 
την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί δυνάµει της υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΑΠ 109450/39739/10-03-2017 Απόφαση Γενικής Γραµµατέας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής . 
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Μετά την παρέµβαση οι  προαναφερόµενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αναβαθµιστούν µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα 
λειτουργήσουν ως σηµεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και 
επισκεπτών.  
 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και εξοπλισμό ανά χώρο καθορίζονται ως 

εξής: 

 

1. Παιδική χαρά επί της Πλατείας Σεµέλης  στην ∆ροσιά (κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΥΒΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1.17) 1 τεµ. 
2 ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ (1.16) 1 τεµ. 
3 ΚΟΥΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΠΑΙ∆ΩΝ (1.7) 1 τεµ. 
4 ∆ΙΣΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (1.2) 1 τεµ. 
5 ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (1.11) 1 τεµ. 
6 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ  (1.1) 1 τεµ. 
7 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ (1.3) 1 τεµ 
8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ (1.30) 4 τεµ 

9 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 900ΜΜ/ΤΜ (1.24) 

92 τµ. 

10 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.25) 

108 τµ. 

11 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/ΤΜ (1.26) 

56 τµ. 

12 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 90ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 2000ΜΜ/ΤΜ (1.28) 

118 τµ 
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13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.6) 1 τεµ. 
14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (2.1) 110 µ. 
15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 1 τεµ. 
16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β’ (2.4) 2 τεµ. 
17 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ (2.5) 4 τεµ. 
18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 

 

2. Παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην ∆ροσιά (κωδικός NUTS-GR30007301) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΞΥΛΙΝΗ (1.9) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΑ (1.18) 1 τεµ. 
3 ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ (1.14) 1 τεµ. 
4 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ (1.4) 1 τεµ. 
5 ΠΑΝΕΛ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ (1.6) 1 τεµ. 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm ΠΑΧΟΥΣ 
∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ 40cm (1.29) 46 κµ 

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.6) 1 τεµ. 
8 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ. 
9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (2.11)  

 

 

 

3.Παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταµάτα 
(κωδικός NUTS-GR30009101) 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ & ΓΕΦΥΡΑ (1.21) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 2 (1.22) 1 τεµ. 
3 ΧΩΡΟ∆ΙΚΤΥΩΜΑ (1.23) 1 τεµ. 
4 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ (2Θ ΠΑΙ∆ΩΝ & 1Θ ΝΗΠΙΩΝ) (1.10) 1 τεµ. 
5 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΡΙ (1.5) 1 τεµ. 
6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ (1.15) 1 τεµ. 

7 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 900ΜΜ/ΤΜ (1.24) 142 τµ. 

8 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.25) 

57 τµ 

9 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 80ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1900ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

130 τµ 

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.60) 1 τεµ 
11 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο (1.30) 300 τµ. 
12 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ. 
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13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ (2.13) 1 τεµ. 
15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 1 τεµ. 
16 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’  (2.3) 1 τεµ. 
17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ (2.11)  

 

4.Παιδική χαρά επί της οδού  Ανακτορείας  στον ∆ιόνυσο(κωδικός NUTS-GR30007201) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Οµάδα Α: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  

1 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ∆ΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ (1.19) 1 τεµ. 
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ 1 (1.20) 1 τεµ. 
3 ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΩΝ (1.8) 1 τεµ. 
4  ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 3ΘΕΣΙΑ (2 ΠΑΙ∆ΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) (1.10) 1 τεµ. 
5 ΤΡΙΠΤΥΧΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1.13) 1 τεµ. 
6 ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (1.12) 2 τεµ. 

7 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1300ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

46 τµ. 

8 ΧΥΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50ΜΜ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 
ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ 1500ΜΜ/ΤΜ (1.27) 

91 τµ. 

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α (2.60) 1 τεµ 
10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (2.1) 95 µ 
11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (2.2) 2 τεµ 
12 ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α’ (2.3) 1 τεµ 
13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (2.10) 1 τεµ. 
14 ΠΑΓΚΑΚΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ (2.5) 4 τεµ. 
15 ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ (2.7) 1 τεµ 
16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 1 τεµ 

 

Στην τιµή κάθε οργάνου συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των ειδών, η φόρτωση, η 
εκφόρτωση, η µεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που ορίζονται στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, η κατασκευή στρώσης βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 
πάχους 15εκ. µε δοµικό πλέγµα T131, καθώς και η τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης 
µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση 
των παραπάνω ειδών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στο χώρο της κάθε παιδικής χαράς και 
σε συνεννόηση πάντα µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου η οποία έχει το δικαίωµα 
να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά. Μη συµµόρφωση τους µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
προδιαγραφές της µελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής 
να µην παραλάβει τον εξοπλισµό και να προβεί σε δικές της ενέργειες. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θα παραδοθεί ο προδιαγραφόµενος 
εξοπλισµός πλήρως τοποθετηµένος και έτοιµος για λειτουργία. Στην Υπηρεσία 
θα παραδοθούν οι απαιτούµενες πιστοποιήσεις ΕΝ1176:2017, ΕΝ1177:2018 και 
ΕΝ71-3, τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης, καθώς 
και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη 
νοµοθεσία, προκειµένου να πιστοποιηθούν οι χώροι από την Επιτροπή 
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Λειτουργίας των παιδικών χαρών. Θα παραδοθούν επίσης τοπογραφικά 
διαγράµµατα (τα υπόβαθρα υπάρχουν στο αρχείο της τεχνικής υπηρεσίας), όπου 
θα αποτυπώνεται πλήρως η τελική κατάσταση της διαµόρφωσης µε πλήρη τον 
εξοπλισµό. 
 
Πρέπει να τονιστεί ότι η προµήθεια θα θεωρηθεί εκτελεσµένη όταν και µόνο 
εκδοθεί Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για τις παιδικές χαρές από πιστοποιηµένο 
φορέα που θα διοριστεί και πληρωθεί από τον ανάδοχο. 

 
 
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 αίτηµα 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 – Δείγματα  

Το προµηθευόµενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους 
όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών και  πρότυπων  ΕΝ 1176  και ΕΝ 
1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 
Τα απαιτούµενα δείγµατα εάν απαιτούνται θα λαµβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως 
και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγµατα θ’ 
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό 
θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του υλικού και του 
εργοστασίου, την ονοµασία της προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου. Επίσης 
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

Άρθρο 4  Πληµµελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

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

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ο
λ
ο
γ
ίο
υ
 

C
P

V
S

 

Ειδος 
Μονάδας 

Π
ο
σ
ό
τ
η
τ
α
 

Τιµή  
Μονάδας ∆απάνη

1 ΟΜΑ∆Α A΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ -ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ           

1 Ξύλινη τραµπάλα ελατηρίου 1.1 37535250-4 τεµαχ 1,00     

2 ∆ίσκος µε ελατήρια 1.2 37535250-4 τεµαχ 1,00     

3 Eλατήριο ελεφαντάκι  1.3 37535250-4 τεµαχ 1,00     

4 Eλατήριο αυτοκινητάκι 1.4 37535250-4 τεµαχ 1,00     

5 Eλατήριο αστέρι 1.5 37535250-4 τεµαχ 1,00     

6 Πάνελ δραστηριοτήτων και ΑΜΕΑ 1.6 37535200-9 τεµαχ 1,00     

7 Κούνια 3θέσια  παίδων 1.7 37535210-2 τεµαχ 1,00     

8 Κούνια 2θέσια νηπίων 1.8 37535210-2 τεµαχ 1,00     

9 Κούνια φωλιά ξύλινη 1.9 37535210-2 τεµαχ 1,00     

10 Κούνια ξύλινη  3θέσια (2 παίδων & 1 νηπίων)  1.10 37535210-2 τεµαχ 2,00     

11 Εναέρια ταλάντωση 1.11 37535250-4 τεµαχ 1,00     

12 Μύλος µε καθίσµατα  1.12 37535230-8 τεµαχ 1,00     

13 Τρίπτυχο δραστηριοτήτων 1.13 37535200-9 τεµαχ 1,00     

14 Μεταλλόφωνο 1.14 37535200-9 τεµαχ 1,00     

15 Τραµπάλα αιώρησης µε ελατήρια 1.15 37535250-4 τεµαχ 1,00     

16 Ξύλινο σπιτάκι 1.16 37535200-9 τεµαχ 1,00     

17 Ξύλινος κύβος δραστηριοτήτων  1.17 37535200-9 τεµαχ 1,00     

18 Σύνθετο νηπίων µε δραστηριότητες ΑΜΕΑ 1.18 37535200-9 τεµαχ 1,00     

19 Πολυσύνθετο δεντρόσπιτο  1.19 37535200-9 τεµαχ 1,00     

20 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 1 1.20 37535200-9 τεµαχ 1,00     

21 Πολυσύνθετο µε αναρρίχηση και γέφυρα 1.21 37535200-9 τεµαχ 1,00     

22 Σύνθετο νηπίων ελέφαντας 2 1.22 37535200-9 τεµαχ 1,00     

23 Χωροδικτύωµα  1.23 37535292-0 τεµαχ 1,00     

24 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
900mm (ενδεικτικού πάχους 30mm)-Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.24 44111700-8 m2 234,00     

25 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.300mm (ενδεικτικού πάχους 40mm) -Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.25 44111700-8 m2 211,00     

26 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.500mm (ενδεικτικού πάχους 50mm) -Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.26 44111700-8 m2 147,00     

27 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
1.900mm( ενδεικτικού πάχους 80mm) - Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.27 44111700-8 m2 130,00     

28 
Χυτό δάπεδο ασφαλείας  κατάλληλο για ύψος πτώσης έως 
2.000mm (ενδεικτικού πάχους 90mm)-Συµπ. Υπόβαση 
µπετού 

1.28 44111700-8 m2 118,00     

29 Bότσαλο ποτάµιο κοκκοµετρίας 2-8mm πάχους 
διάστρωσης 40cm 

1.29 44112000-8 m3 46,00   

30 Φωτιστικό µοντέρνο 1.30 31527200-8 τεµαχ 4,00     

      ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Α'  0,00
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2 ΟΜΑ∆Α Β΄   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ -ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ           

1 Μεταλλική περίφραξη  2.1 45223110-0 m 205,00     

2 Μεταλλική πόρτα περίφραξης 2.2 45223110-0 τεµαχ 3,00     

3 Κάδος απορριµµάτων Α' 2.3 34928400-2 τεµαχ 2,00     

4 Κάδος απορριµµάτων Β' 2.4 34928400-2 τεµαχ 2,00     

5 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό  2.5 39113300-0 τεµαχ 8,00   

6 Πληροφοριακή πινακίδα 2.6 34992000-7 τεµαχ 4,00   

7 Βρύση χαλύβδινη 2.7 34928400-2 τεµαχ 3,00   

8 Σταθεροποιηµένο Κεραµικό δάπεδο 2.8 44112000-8 m2 300,00     

9 Αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών οργάνων παιδικών 
χαρών. 

2.9 45112723-9 τεµαχ 15,00   

10 Kατασκευή ράµπας εισόδου παιδικής χαράς 2.10 44112000-8 τεµαχ 4,00   

11 Συντήρηση περιφράξεων 2.11 44112000-8 m 270,00   

12 Εξυγιαντικές χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και 
προετοιµασίας εδάφους 

2.12 45112723-9 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ   

13 Πιστοποίηση παιδικής χαράς 2.13 79132000-8 τεµαχ 4,00 250,00 

      ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Β'  

       

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α' & Β'      0,00

      ΦΠΑ 24% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0,00 

 
 
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: 

 

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

15. 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.). 

16. Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν βεβαίωση 
ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο (άρθρα 
1.1-1.23). 

17. Για τα χυτά δάπεδα (άρθρα 1.24-1.28) θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισµού 
µε την προσφορά: 

α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από φορέα ελέγχου 
και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε τις 
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176-1:2017 
(«Εξοπλισµός και ∆άπεδα Παιχνιδοτόπων- Γενικές Απαιτήσεις 
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Ασφαλείας και Μέθοδοι ∆οκιµής») και ΕΝ 1177:2018 («∆άπεδα 
Παιχνιδότοπων µε Απόσβεση Κρούσεων – Προσδιορισµός του 
Κρίσιµου Ύψους Πτώσης») 
β. Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο 
χηµικού ελέγχου διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό, µε το οποίο 
θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί 
Μετανάστευσης Ορισµένων Στοιχείων”).  
γ. Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χηµικών Αναλύσεων για την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωµατικούς 
Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός των ορίων 
που θέτει ο κανονισµός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο 
τροποποιητικός κανονισµός 1272/2013/ΕΕ σύµφωνα µε έγγραφη 
αναφορά φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου.  
δ. ∆ήλωση του κατασκευαστή των χυτών ελαστικών δαπέδων ότι 
τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΝ1176-1. 
ε. Ελάχιστη εγγύηση δυο ετών της κατασκευάστριας εταιρείας που 
θα αφορά και το κρίσιµο ύψος πτώσης. 
στ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ 1176-
1:2017, ΕΝ 1177:2018 και ΕΝ 71-3 από αναγνωρισµένο φορέα 
πιστοποίησης και να προσκοµίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος 
οικονοµικός φορέας θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση, 
όπου ρητά θα αναφέρει ότι θα προβεί στους παραπάνω ελέγχους 
από διαπιστευµένο φορέα και θα προσκοµίσει έγκαιρα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά στην Υπηρεσία του ∆ήµου. Η δαπάνη του ελέγχου 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να την έχει λάβει υπόψη 
κατά την σύνταξη της προσφοράς του. 
ζ.  ∆εδοµένου ότι η τοποθέτηση ενός τέτοιου τάπητα (χυτού), είναι 
εξειδικευµένη εργασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 
εµπειρία, πρέπει να γίνεται από ειδικά συνεργεία και µε 
κατάλληλα µέσα. Προς τούτο, θα πρέπει ο συµµετέχων 
οικονοµικός φορέας που θα τοποθετήσει τον τάπητα θα πρέπει να 
καταθέσει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 
και  ISO 14001:2015 σχετικά µε εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη δαπέδων ασφαλείας, του υπεύθυνου που θα αναλάβει- 
βάσει σχετικής, επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνης δήλωσης του- 
την εγκατάσταση του χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

18. Το δάπεδο από βότσαλο ποταµίσιο (άρθρο 1.29) πρέπει να συµµορφώνεται 
επί ποινή αποκλεισµού µε τις προδιαγραφές του Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 
και να φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση. Θα συνοδεύεται επίσης από δοκιµή 
κοσκινίσµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ 933-1 (∆οκιµές προσδιορισµού 
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισµός της 
κοκκοµετρίας – κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο. 

19. Τα όργανα 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 
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προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το 
σκοπό αυτό (άρθρα 1.1-1.23). 

20. Ο εξοπλισµός παιδικής χαράς (άρθρα 1.1-1. 23), θα πρέπει να διαθέτει 
εγγύηση  καλής λειτουργίας ως ακολούθως: 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού  ελαττώµατος για τα ανοξείδωτα, γαλβανισµένα 
µεταλλικά µέρη, εµποτισµένα  ξύλινα µέρη, 5 χρόνια έναντι αστοχίας 
υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα ελατήρια, τα 
πολυστρωµατικά (laminated) πάνελ, χρωµατισµένα ή βερνικωµένα µη 
εµποτισµένα ξύλινα µέρη, 2 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού ή 
κατασκευαστικού ελαττώµατος για τα δίχτυα, τα δικτυώµατα και 
κινητά µέρη.  

21. Το φωτιστικό σώµα (άρθρο 30) θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει σήµανση CE.  
Ο κατασκευαστής τόσο του ιστού όσο και του φωτιστικού σώµατος πρέπει να 
φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. 

 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  

9. 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   9001:2015  της   

εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισµό παιδικής 
χαράς, τον αστικό εξοπλισµό και   το χυτό δάπεδο   ασφαλείας,   ή   
άλλου   ισοδύναµου πιστοποιητικού  σχετικά  µε  την  εµπορία  και  
κατασκευή  εξοπλισµού παιδικής χαράς,   αστικού   εξοπλισµού   
και   χυτού δαπέδου ασφαλείας. 

� Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 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, 
αστικού εξοπλισµού και χυτού δαπέδου ασφαλείας. Στην περίπτωση 
αυτή, ο κάθε συµµετέχων οφείλει να δηλώνει υπεύθυνα στην προσφορά 
του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση, ακόµη 
και αν πρόκειται για τον ίδιο συµµετέχοντα. 

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της 
εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας,  για  τον  εξοπλισµό  
παιδικής  χαράς  ή  άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού σχετικά µε την 
εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς, αστικού 
εξοπλισµού και χυτού δαπέδου ασφαλείας. 
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� 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 
προµήθειας 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 εκτέλεσης της 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. 
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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. 
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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 

5. Τµ. Προµηθειών 
6. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
7. Επιτροπή Καταλληλότητας 
8. Επιτροπή Παραλαβής ..... 

 

 

 

[Παράρτηµα Ι] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ –  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα
3)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4) ......................................... 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ5. 

 

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  …………………………6 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) 

.......................…………………………………..7  

                                                 
3  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
4  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
5  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
6   ο.π. υποσ. 3. 
7  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 

∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

.....................................................8 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 

φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 

σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............9  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 

της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 10 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 11.  

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 ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της12.  

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
                                                 
8  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 
25 του πδ 118/2007.  
9 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά.  
10  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
11  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
12  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
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συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε13. 

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

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα
1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

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

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
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σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες7 
από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΕΕΕΣ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 

                                                 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 
του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή. 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθµός της προκήρυξης 
- 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσηµη εφηµερίδα 
- 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες 
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
-1- 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
Σύντοµη περιγραφή: 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανακατασκευή τεσσάρων (4) Παιδικών Χαρών 
του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την προµήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και 
λοιπού αστικού εξοπλισµού, µε στόχο τη πιστοποίηση των κοινόχρηστων αυτών 
χώρων του ∆ήµου για το έτος 2018, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. Οι τέσσερις (4) κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου 
∆ιονύσου που λειτουργούν ήδη ως παιδικές χαρές είναι οι εξής : 1. Η παιδική 
χαρά επί της πλατείας Σεµέλης στην ∆ροσιά, συνολικής έκτασης 492,00m2. 2. Η 
παιδική χαρά επί της οδού Μπιζανίου στην ∆ροσιά, συνολικής έκτασης 279,00m2. 
3. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανθέων (πλατεία Αγίου Φανουρίου) στην Σταµάτα, 
συνολικής έκτασης 1.600,00m2. 4. Η παιδική χαρά επί της οδού Ανακτορείας 
στον ∆ιόνυσο, συνολικής έκτασης 528,00m2. 
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
- 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
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Επωνυµία: 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
-2- 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός 
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε 
το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και 
υπογράψτε το µέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
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-3- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
από κοινού µε άλλους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
- 
-4- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
- 
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
#1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 
Όνοµα 
- 
Επώνυµο 
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- 
Ηµεροµηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
-5- 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο µέρος V κατωτέρω; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, 
καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές 
οντότητες. 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 
-6- 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και 
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
-7- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
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του οικονοµικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
-8- 
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα 
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
-9- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
-10- 
- 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
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της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος 
µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
-11- 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
-12- 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
-13- 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
-14- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 

ΑΔΑ: 7Υ6ΑΩ93-Η0Μ



 115 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
-15- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
-16- 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
-17- 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
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να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
-18- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού 
-19- 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης 
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
-20- 
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
-21- 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 
µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν 
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
-22- 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριµένου 
τύπου 
Μόνο για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν 
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
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- 
Αποδοχή ελέγχων 
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
-23- 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
Επιτρέπετε ελέγχους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες µε 
πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών: Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει 
τα απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
-24- 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύµατα ελέγχου της 
ποιότητας 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προµήθειας; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας 
-25- 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός 
φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε συστήµατα ή 
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πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 
-26- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική 
εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονοµικός φορέας δίδει επισήµως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, προκειµένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 
υποβληθεί στο µέρος ΙΙΙ και το µέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
-27- 
Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
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Ηµεροµηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
-28-__ 

 
 
3. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του 

ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού προµηθειών ως κατωτέρω: 
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 
ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ 

3 
ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΕΛΟΣ 

   

Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος, ο ανώτερος σε βαθµό υπάλληλος και µεταξύ 
οµοιόβαθµων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο 
βαθµό. 
Η αναπλήρωση των τακτικών µελών από τα αναπληρωµατικά δεν 
ακολουθεί την οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωµατικό 
µέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό. 
Έργο της επιτροπής είναι όσα ορίζονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/8-8-2016 

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Ντούντα Χρυσούλα. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κοντάκης Κυριάκος. 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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