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Καρπενήσι 05 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 3605

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 314.631,40 ευρώ με
ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2019 ποσού 300.000,00 €) και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 253.735,00 ευρώ, συν
Φ.Π.Α.24% (60.896,40 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 314.631,40 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στις 05/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και έλαβε ID: 19-109725-001.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:15/03/2019 και ώρα 15:00μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/04/2019 και ώρα 15:00μ.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2237350029, 2237350082
αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γ.Θανασιάς και κ. Κ.Καρέτσος), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου
www.karpenissi.gr.
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευδοξία Κονιαβίτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι 05 - 03 - 2019
Αριθ.Πρωτ.: 3605
Αρ.μελέτης: 128/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ"
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 314.631,40 ευρώ με ΦΠΑ
(ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΟΣΟΥ 300.000,00 €)
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
15/03/2019, Παρασκευή 15:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
15/04/2019, Δευτέρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού
19/04/2019, Παρασκευή 09:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες: Γεώργιος Θανασιάς
Καρέτσος Κων/νος
Επικοινωνία: Δήμος Καρπενησίου,
Ύδρας 6 - Καρπενήσι- T.K. 36100
Τηλ.:+30 22373 50029 & +30 22373 50082
Τηλ/πο: +30 22370 89076
Ηλ.ταχ: g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr
k.karetsos@0716.syzefxis.gov.gr
techniki@0716.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποστολή
στην Ε.Ε.Ε.Ε.

Το σύνολο των τευχών της παρούσας
διακήρυξης

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης

Αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη

www.simap.
Δήμου
ted.europa.
Καρπενησίου
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
eu
www.karpenissi. ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
gr
Παρασκευή
05/06/2018

Τοιχοκολλείται

Δημοσιεύεται

στο Εμπορικό
στο
Επιμελητήριο Δημαρχιακό στον Ελληνικό
Ευρυτανίας Κατάστημα
Τύπο

Από Τρίτη 12/03/2019 έως Πέμπτη 14/03/2019
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Καρπενησίου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ύδρας 6

Πόλη

Καρπενήσι

Ταχυδρομικός Κωδικός

36100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR243

Τηλέφωνο

22237350029 , 237350082 & 2237350000

Τηλεομοιότυπο

2237089076

Διεύθυνση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr
k.karetsos@0716.syzefxis.gov.gr
techniki@0716.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεώργιος Σπ. Θανασιάς
Κων/νος Καρέτσος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.karpenissi.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Καρπενησίου που ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και
συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό
επίπεδο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση ή την ιστοσελίδα
του δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει
τιμής(χαμηλότερη τιμή).
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010 κατά το ποσό των 200.000,00 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου Καρπενησίου
κατά το υπόλοιπο ποσό των 114.631,40 ευρώ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών προκειμένου να είναι
δυνατή η πιστοποίηση δέκα εννέα (19) παιδικών χαρών που είναι οι παρακάτω
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.

ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΝΕΡΑΙΔΑ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΑΓ. ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΓΥΦΤΟΥ ΒΡΥΣΗ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΟΔΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ (ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΟΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΤΚ ΒΡΑΧΑΣ
ΤΚ ΦΟΥΡΝΑΣ
ΤΚ ΔΟΜΙΑΝΩΝ
ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΟΥ
ΤΚ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
ΤΚ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ
ΤΚ ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

Στις παραπάνω παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν δάπεδα, αστικός εξοπλισμός, ενημερωτικές πινακίδες,
νέα όργανα, περιφράξεις και όπου απαιτείται θα γίνει αποξήλωση ή επισκευή υφιστάμενων οργάνων
παιδικής χαράς.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»,
34928400-2 «Αστικός Εξοπλισμός»,
44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων»,
45236210-5 «Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς»,
50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς».
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, όπως αναλυτικά αιτιολογείται στην τεχνική
έκθεση.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 314.631,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 253.735.00€ ΦΠΑ : 60.896,40€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξη(6) μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια και τοποθέτηση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό της μελέτης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
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- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 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 Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 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 Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- της υπ’ αριθμ.: 128/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- του αρ.πρωτ.:18243/17-02-2018 πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το
οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ:
«18REQ004206368»,
- του αριθμ. πρωτ.: 18245/17-12-2018 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- της αριθ.: Α-285/06-02-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης
πίστωσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΩΕ23ΩΕΓ-9ΨΩ», και η
οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του
σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: «19REQ004476158».
- της υπ’αριθμ. 14/21-01-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής
εξέτασης ενστάσεων (ΑΔΑ: Ω0ΥΜΩΕΓ-Φ0Θ),
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της υπ’αριθμ. 33/12-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού(ΑΔΑ: 6ΡΡΓΩΕΓ-Ρ76),
της υπ’αριθμ. 34/12-02-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι
τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζονται οι όροι της παρούσης διακήρυξης.

-

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 15/04/2019 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους
ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η
Υπηρεσία ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους
διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 05/03/2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε ID: 19-109725-001.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό 71591
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε δύο (2) εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες του Νομού
Ευρυτανίας(Ευρυτανικά Νέα, Ευρυτανικός Παλμός).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.karpenissi.gr στην διαδρομή : «Αρχική σελίδα Δήμου Καρπενησίου» ► ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΗ ►
Ανακοινώσεις, στις 12-03-2019.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ.
1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.

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
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Σελίδα 8 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. 3605/05-03-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή απεστάλη για δημοσίευση την
05/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε ID: 19-109725-001.
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
2.1. Παράρτημα Α΄ η αριθ.: 128/2018 μελέτη,
2.2. Παράρτημα Β΄: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
2.3. Παράρτημα Γ΄: τα υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών(Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης),
2.4. Παράρτημα Δ΄: το σχέδιο της σύμβασης.
2.5. Παράρτημα Ε΄: το έντυπο οικονομικής προσφοράς – προϋπολογισμός προσφοράς
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Σε όλα τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση, στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα πέντε (15)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα έξι (6)
ημέρες πριν από τη λήξη υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, 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.
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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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και 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 κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Απαιτείται από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υπογραφή χορηγείται από πιστοποιημένη προς
τούτο αρχή και πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης
Δημιουργίας Υπογραφής (usb token). Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή
αναφέρεται
στην
ιστοσελίδα
της
Αρχής
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων
www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς -χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Verification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:
(α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
(β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, στην 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.
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 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 πιστοποιούμενος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20.10.2019 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
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 στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
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/Δ1632/2011 (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
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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.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 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.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. 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 (αυτοκάθαρση). 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
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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.
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. 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 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με παιδικές
χαρές, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή.
2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με
παιδικές χαρές, εκδοθέν στο όνομα του κατασκευαστή.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να καταθέσουν για τον
εξοπλισμό παιδικών χαρών:
1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με παιδικές
χαρές, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου.
2. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με
παιδικές χαρές, εκδοθέν στο όνομα του διαγωνιζομένου.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
(της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
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αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 και 2.2.6 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 Β΄ το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1.
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.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
Σελίδα 16 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
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.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, και 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 Δημοσίων 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 - 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
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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 Διεύθυνση
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,
και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 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 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.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα αναφερόμενα σε αυτήν.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. 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.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, επί του συνολικού προϋπολογισμού.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
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
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 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 ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία

Σελίδα 20 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β’).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.promitheus.gov.gr στο πεδίο “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ESPD)”:
www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99
d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%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.Δ.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 Α΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν επί
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
1) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι: έλαβε πλήρη γνώση των όρων
της διακήρυξης, της υπ΄αριθμ. 128/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τιμολογίου
μελέτης, και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2) Υπεύθυνη δήλωση για εγγύηση 5 χρόνων του εξοπλισμού και των δαπέδων και εργοστασιακή
εγγύηση του φωτιστικού επίσης 5 έτη και Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για τα όργανα παιδικών χαρών για μία πενταετία
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προβούν σε κάθε απαραίτητη εργασία έτσι ώστε να διορθωθεί κάθε
παρατήρηση που μπορεί να προκύψει κατά την διαδικασία πιστοποίησης των χώρων παρέμβασης.
4) Πιστοποιητικό ελέγχου και σήμα συμμόρφωσης, εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις
ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, σχετικά με την ασφάλεια του
εξοπλισμού παιδικών χαρών και του δαπέδου ή άλλο ισοδύναμο (αφορά τα όργανα παιδικής χαράς, τα
δάπεδα , και όχι λοιπό εξοπλισμό όπως κάδοι, παγκάκια, περιφράξεις κλπ).
5)Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτιστικού
(επίσημο έντυπο φυλλάδιο και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και των οργάνων παιδικής χαράς
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6) Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, το οποίο δεν
θα είναι ιδιοκατασκευή.
7). Εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation manual) των φωτιστικών
8) Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης.
9) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι για
κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1».
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 υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Ακόμα ο προσφέρων θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά
συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή pdf και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο «ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»(περιέχεται και σε επεξεργάσιμη μορφή
word στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού)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 Παράρτημα Α΄ της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε(5)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Παρασκευή 12-04-2019 και ώρα 09:00π.μ.



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



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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, 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
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
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προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην
κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

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.
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, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 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:
ποσοστό 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 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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.
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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
ΕΣΗΔΗΣ 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 Δημοσίου, 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 ΕΣΗΔΗΣ:
• 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) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
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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 Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα. Γ΄ της παρούσας 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.
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.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης των αγαθών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 2.
Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από τη
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, κατατίθεται χρηματική
εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), η οποία ισχύει για όσο χρόνο
διαρκεί η περίοδος αυτή και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της.

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.
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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
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασία. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5 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. 4412/2016.

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
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή των
αντίστοιχων τιμολογίων.
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. Τον 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 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.
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 την επόμενη παράγραφο 6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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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 αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά σε όλες τις παιδικές χαρές
του Δήμου μέσα σε χρόνο έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
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, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
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. 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 οπτικά και μακροσκοπικά καθώς και με την πρακτική της δοκιμασίας.
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.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων, στα ακριβή σημεία που θα
υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί θα πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς με μόνιμα σε θέση ορατή από το
επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή
του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου, β) Στοιχεία
αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής, γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία
του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή, να προσκομίσει:
ί) Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που εγκαθίσταται,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές
πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, οδηγίες
λειτουργίας αν απαιτούνται, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, και ότι άλλο στοιχείο
απαραίτητο για την συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς).
ιι) Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά μετά την
ολοκλήρωση της προμήθειας.
ΐιι) όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1.
Επιπλέον η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής
του Δήμου που ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο με βάση
τα παρακάτω στοιχεία:
1.
την αρ. 128/2018 μελέτη
2.
τη σύμβαση
3.
την τεχνική προσφορά του αναδόχου
4.
τα φυλλάδια (προσπέκτους) των ειδών της προμήθειας που κατακυρώθηκαν
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5.
την εργοστασιακή γραπτή εγγύηση των ειδών για χρονικό διάστημα όπως αναλυτικά ορίζεται
στην αριθ. 128/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η οποία αρχίζει από την ημερομηνία
παράδοσής τους.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη
και εγκατάσταση των ειδών και την προσκόμιση των προβλεπόμενων στη μελέτη βεβαιώσεων
ελέγχου/εκθέσεων δοκιμών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο
τοπογραφικού διαγράμματος συντεταγμένου σε ΕΓΣΑ 87 όπου θα απεικονίζεται η τελική διαμόρφωση
της παιδικής χαράς
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.

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

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
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
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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.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί
απαραίτητο τάσσοντας τους συγκεκριμένη προθεσμία αποστολής.
Ομοίως, ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει
σε ελέγχους του προϊόντος ή/και των εγκαταστάσεων του αναδόχου. Η ληφθείσα ποσότητα δειγμάτων
πρέπει να αναπληρώνεται άμεσα από τον ανάδοχο, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συμφωνηθείσα ποσότητα. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν ελλείψεις ή
εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η δαπάνη
αποστολής καθώς και ο έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε είδους από
αναγνωρισμένο εργαστήριο, δηλαδή το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευδοξία Κονιαβίτη

Σελίδα 36 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (Η αρ.128/2018 Μελέτη)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜ:
CPV:

128/2018
314.631,40€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
50870000-4, 37535200-9
45236210, 44112200-0, 34928400-2

ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜ:
CPV:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
128/2018
314.631,40€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
50870000-4, 37535200-9
45236210, 44112200-0, 34928400-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να είναι
δυνατή η πιστοποίηση δέκα εννέα (19) παιδικών χαρών που είναι οι παρακάτω
ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
1

ΠΑΡΚΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

2

ΝΕΡΑΙΔΑ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

3

ΑΓ. ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

4

ΓΥΦΤΟΥ ΒΡΥΣΗ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

5

ΟΔΟΣ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ (ΠΑΝΩ ΞΗΡΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

6

ΟΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

7

ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

8

ΤΚ ΒΡΑΧΑΣ

9

ΤΚ ΦΟΥΡΝΑΣ

10

ΤΚ ΔΟΜΙΑΝΩΝ

11

ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΟΥ

12

ΤΚ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

13

ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ

14

ΤΚ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ

15

ΤΚ ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

16

ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

17

ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

18

2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

19

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
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Για αυτές τις παιδικές χαρές έχει ήδη γίνει έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα και έχουν εκδοθεί τα
φύλλα ελέγχου τους από τα οποίο προέκυψαν ελλείψεις όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφάλειας των
παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν τον υφιστάμενο
εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα λόγω της κακής ή και
λανθασμένης χρήσης αυτού, αλλά και των βανδαλισμών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Κατά
συνέπεια, είναι αναγκαίο να αποξηλωθεί μεγάλο μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού και να τοποθετηθεί
νέος και ασφαλής σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα. Συγχρόνως, κρίνεται εφικτή η διατήρηση
μέρους του υφιστάμενου εξοπλισμού, που είναι ικανός να παραμείνει σε χρήση, με την προμήθεια και
αντικατάσταση ανταλλακτικών μερών και με κατάλληλες εργασίες συντήρησης σε συμμόρφωση με τα
ισχύοντα πρότυπα.
Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής,
γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς υφιστάμενων και τοποθέτησης νέων οργάνων,
καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών και
κάθε άλλης εργασίας μετά της προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την περάτωσή τους να
πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και την επιθεώρηση των παιδικών χαρών που έγινε από τον φορέα ελέγχου. Επίσης θα
καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά τη γενικότερη λειτουργία τους (πρόσβαση,
περίφραξη, πόσιμο νερό, ενημέρωση κλπ).
Ο σχεδιασμός της κάθε παιδικής χαράς θα γίνει με βάση την κάτοψη του χώρου που θα συνταχθεί από
τον προμηθευτή και με εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των Ευρωπαϊκών προτύπων,
που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών.
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν σε συνδυασμό με την προμήθεια εξοπλισμού στοχεύουν όπως
προαναφέρθηκε στην αναβάθμιση των παιδικών χαρών και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας
των παιδιών που είναι οι χρήστες των χώρων αυτών. Επιπλέον με την ολοκλήρωσή τους θα είναι δυνατή
η απόκτηση του πιστοποιητικού καταλληλότητάς τους Τέλος η πρόσβαση Α.με.Α. αποτελεί βασική
παράμετρο του ανασχεδιασμού των χώρων των παιδικών χαρών.
Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει μετά την επαναληπτική επιθεώρηση από τον
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και εφόσον εκδοθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης των παιδικών χαρών
στα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ1177 και ΕΝ 71-3
1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
α)Για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων
υλικών
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι θεμελιώσεις των οργάνων
πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα
προβλεπόμενα στη σειρά των Ευρωπαϊκών Πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176:2008. Τα υλικά και ο εξοπλισμός
που θα τοποθετηθούν, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71. Τα
όργανα και οι κατασκευές θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Οι επιφάνειες πτώσης θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176. και ΕΛΟΤ ΕΝ1177. Κάθε όργανο πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί
από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό
του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο
Σε κάθε κατασκευή και εξοπλισμό που περιγράφεται στην παρούσα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
δομική αρτιότητα ώστε αυτός να μην αλλοιώνεται πριν από τον προγραμματισμένο επόμενο έλεγχο
συντήρησης.
Επιβάλλεται η χρήση υλικών που δεν προκαλούν κίνδυνο αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, ειδικά κατά
την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επικάλυψη των επιφανειών του εξοπλισμού δεν ενέχει
τοξικό κίνδυνο.
Απαγορεύεται η χρήση υλικών γνωστών για την ιδιότητά τους να δημιουργούν επιφανειακή ανάφλεξη.
Στην επιλογή των υλικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται πιθανός κίνδυνος για το περιβάλλον κατά την
τελική διάθεση του υλικού.
Όλες οι κατασκευές από ξύλο ή από προϊόντα ξύλου πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση
(καμπύλες γωνίες χωρίς ακίδες, κατάλληλα βερνίκια και χρώματα που δεν περιέχουν αρσενικό, κάδμιο,
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χρώμιο κλπ) και την τοποθέτησή τους έτσι ώστε να μη δημιουργείται συσσώρευση υδάτων σε κανένα
τμήμα της κατασκευής.
Γενικά τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή θα πρέπει να είναι μη τοξικά, να
μην περιέχουν βαρέα μέταλλα και να είναι μη αναφλέξιμα σύμφωνα
με Ευρωπαϊκά / Εθνικά Πρότυπα.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προστατεύονται με κατάλληλη επεξεργασία από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες
και τη διάβρωση. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την συνδεσμολογία των παιχνιδιών (βίδες,
γωνίες, βαγονέτα κ.α.) θα είναι κατασκευασμένα
από ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα μέταλλα. Θα έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στις καιρικές
συνθήκες. Για την επιλογή των διαστάσεων και των διατομών των στοιχείων σύνδεσης λαμβάνονται υπ’
όψιν τα φορτία που ασκούνται σε κάθε περίπτωση.
Οι αλυσίδες θα είναι από εν θερμώ γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα και θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO1834/ISO1835 και DIN766 ή άλλων ισοδύναμων. Οι
αλυσίδες θα είναι, με μικρό διάκενο για να αποφεύγεται η παγίδευση δαχτύλων. Θα έχουν μεγάλη
αντοχή σε διάβρωση ενώ το μέγιστο φορτίο που μπορούν να φέρουν ανέρχεται στα 400 κιλά.
Πριν την τοποθέτηση των πλαστικών δαπέδων θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης
του δαπέδου και διάστρωσης ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος έτσι ώστε το τελικό δάπεδο να
τοποθετηθεί κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό.
β)Για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών αστικού εξοπλισμού
Παγκάκια
Όπου δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν ή όπου υπάρχουν φθαρμένα θα αντικατασταθούν τα παγκάκια
και τα καλαθάκια
Το παγκάκι θα αποτελείται από δύο (2) μεταλλικές βάσεις στήριξης και θα έχει ξύλινες βιδωμένες
δοκούς για το κάθισμα και την πλάτη
Το παγκάκι θα τοποθετηθεί στο χώμα με εγκιβωτισμό των τεσσάρων «ποδιών» του
Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, και
τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Βρύσες
Ο μηχανισμός της βρύσης θα είναι με ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματου
κλεισίματος. Κατά τα λοιπά θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης
Καλαθάκια
Ο κάδος θα αποτελείται από έναν (1) ορθοστάτη με βάση στήριξης και έναν κάδο απορριμμάτων που θα
έχουν στο κάτω μέρος οπές για τη διαφυγή των νερών
Πινακίδα πληροφοριών
Προμήθεια και εγκατάσταση σε όλες τις παιδικές χαρές μεταλλικής πληροφοριακής πινακίδας , με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά.
Η πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη λαμαρίνα διαστάσεωνπερίπου
900Χ1000mm και πάχους 2mm, με τυπωμένες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την
υπουργική απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα θα
αναγράφει, κατ’ ελάχιστον τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ απαγόρευση εισόδου για ζώα
συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία, τις ώρες λειτουργίας της παιδικής
χαράς Η πινακίδα θα τοποθετηθεί με υπόδειξη της υπηρεσίας στην περίφραξη της παιδικής χαράς.
Φωτιστικά
Όπου δεν υπάρχουν τοποθετούνται φωτοβολταικα φωτιστικά σώματα LED υψηλών προδιαγραφών
γ)Για την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης
Όπου δεν υπάρχει θα τοποθετηθεί περίφραξη με πόρτα. Όπου είναι κατεστραμμένη θα αντικατασταθεί
με νέα εφόσον δεν επισκευάζεται. Επίσης οι πόρτες εισόδου που δεν έχουν την απαιτούμενη δομική
αρτιότητα, είτε δεν κλειδώνουν, θα αντικατασταθούν
Οι νέες περιφράξεις θα είναι με μεταλλικό κιγκλίδωμα . Στις υπάρχουσες ξύλινες περιφράξεις η πόρτα
εισόδου θα έχει κάθετα ξύλινα κάγκελα πλάτους 12 εκ., πάχους 3εκ. με άνω απόληξη καμπύλη και
απόσταση 8 εκ. μεταξύ τους, σε χρώμα του ξύλου .
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Το μεταλλικό κιγκλίδωμα αποτελείται από ευθύγραμμες ράβδους 12*12μμ μασίφ και απλού σχεδίου. Τα
κάγκελα θα φέρουν σε όλο το μήκος ημικυκλική σιδερένια κουπαστή πάχους 2mm, και το κενό μεταξύ
τους δε ν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 εκατοστά για λόγους ασφάλειας. Όπου απαιτείται συμπλήρωση
κιγκλιδώματος αυτό θα είναι ίδιου σχεδίου με το υπάρχον.
Τα κιγκλιδώματα θα είναι ελαιοχρωματισμένα σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας
.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Αναλυτικότερα ανά παιδική χαρά θα γίνουν τα παρακάτω:
ΔΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Παιδική χαρά Κρικέλλου
Βρίσκεται στον οικισμό Κρίκελλο και έχει πέντε όργανα.
Για την αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ.
β)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
γ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
ε)Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο παγκακιών
στ) Η προμήθεια και τοποθέτηση (μετά από απομάκρυνση των υπαρχόντων) ενός μύλου, δυο
τραμπάλες και μιας τσουλήθρας
ζ) Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών και η επισκευή (αλυσίδες,
καθίσματα)των κούνιων.
η)Η τοποθέτηση δυο φωτοβολταικών φωτιστικών
θ)Η προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης
ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Παιδική χαρά Μεγάλου Χωριού
Βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού, έχει χωμάτινο δάπεδο και υπάρχουν πέντε όργανα. Για την
αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 2,10μ.
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών
γ)Η αντικατάσταση των οξειδωμένων βιδών και αυτών που εξέχουν
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός μύλου, μιας τραμπάλας, μιας κούνιας δυο θέσεων (αποξήλωση
της μιας υπάρχουσας) μιας τσουλήθρας και ένα αλογάκι ή λαγουδάκι με ελατήριο καθώς και ενός
πολυοργάνου
ε) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο παγκακιών
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η επισκευή του υπάρχοντος πεζουλιού
η)Η τοποθέτηση δυο φωτοβολταικών φωτιστικών
θ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
ι)Η κατασκευή περίφραξης
Παιδική χαρά Νέου Μικρού Χωριού
Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, έχει χωμάτινο δάπεδο και υπάρχουν τέσσερα όργανα. Για την
αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1.60μ.
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών
γ)Η αντικατάσταση των οξειδωμένων βιδών και αυτών που εξέχουν καθώς επίσης και των αλυσίδων
στην κούνια
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση μιας τραμπάλας και ένα αλογάκι ή λαγουδάκι με ελατήριο
ε) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο παγκακιών
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η επισκευή του υπάρχοντος πεζουλιού
η) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
θ)Η κατασκευή διαδρόμου
ι)Η μεταφορά του μύλου σε νέα θέση
Παιδική χαρά Παλαιού Μικρού Χωριού

Σελίδα 41 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
Βρίσκεται στην έξοδο του οικισμού, έχει χωμάτινο δάπεδο και υπάρχουν εννέα όργανα. Για την
αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 2,10μ.
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών
γ)Η αντικατάσταση των οξειδωμένων βιδών και αυτών που εξέχουν
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση μιας τραμπάλας, μιας κούνιας δυο θέσεων (αποξήλωση της μιας
υπάρχουσας) μιας τσουλήθρας μεγάλης και μιας μικρής ένα αλογάκι ή λαγουδάκι με ελατήριο και ένα
όργανο αναρρίχησης
ε) Η επισκευή των δυο παγκακιών και καθισμάτων κούνιας
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
η) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
θ)Η κατασκευή ράμπας ΑμεΑ
ι)Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μύλου
κ)Αποξήλωση και απομάκρυνση κατεστραμμένων οργάνων
ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Παιδική χαρά Κορυσχάδων
Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, έχει χωμάτινο δάπεδο και υπάρχουν τέσσερα όργανα. Για την
αναβάθμισή της απαιτείται
α)η τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,6μ.
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών
γ)Η αντικατάσταση των οξειδωμένων βιδών και αυτών που εξέχουν
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση τραμπάλας
ε)Η επανατοποθέτηση του μύλου έτσι ώστε να καλύπτονται οι ισχύουσες προδιαγραφές στ)Η
τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η επισκευή του υπάρχοντος πεζουλιού
η)Η δημιουργία ράμπας εισόδου για Α.με. Α
θ)Η προσθήκη περίφραξης μήκους 10.0μ στο ίδιο σχέδιο με την υπάρχουσα
ι)Η αντικατάσταση των ξύλων των δύο παγκακιών
Οι εργασίες επισκευών αναφέρονται ανά όργανο στην έκθεση ελέγχου
Παιδική χαρά Αγ. Νικολάου
Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, έχει ελαστικό δάπεδο και υπάρχουν τρία όργανα. Για την
αναβάθμισή της απαιτείται
α). η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των πλακών του δαπέδου και η προμήθεια και συμπλήρωση
νέων πλακών όπου απαιτείται δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών στοιχείων
γ)Η προμήθεια και τοποθέτηση μια πόρτας περίφραξης
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση μιας τραμπάλας και ενός μύλου
ε) Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός παγκακιού
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
η) Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός κάδου
Παιδική χαρά Παιδικού σταθμού
α)Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων οργάνων
β)Προμήθεια και τοποθέτηση δυο παπάκια με ελατήριο, δυο λαγουδάκια με ελατήριο, ένα αλογάκι με
ελατήριο μιας τραμπάλας ελατηρίου μιας μοτοσυκλέτας ελατηρίου και ένα τριθέσιο με ελατήριο
γ) η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 0,60μ
Παιδική χαρά 2ΟΥ Νηπιαγωγείου
α)Αποξήλωση των δυο τμημάτων των τσουληθρων και τοποθέτηση νέων
β)Η συντήρηση αποκατάσταση βιδών – καλυμμάτων τους
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Παιδική χαρά Νεράιδας
Βρίσκεται επί της οδού Αποδήμων Ευρυτάνων της πόλης Καρπενησίου, έχει επτά όργανα και είναι
χωρισμένη σε δυο τμήματα. Για την αναβάθμισή της απαιτείται
α)Για την τραμπάλα ελατηρίου η τοποθέτηση αποστατών στις σπείρες των ελατηρίων και η κάλυψη της
βάσης της
β) Η απομάκρυνση του υπάρχοντος μύλου και η προμήθεια και τοποθέτηση νέου
γ)Η επισκευή – προσαρμογή του σύνθετου συγκροτήματος
δ) Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των οξειδωμένων μεταλλικών στοιχείων των οργάνων .
ε) Η προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στοιχείων στην τραμπάλα
στ)Η αντικατάσταση των αλυσίδων της κούνιας που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα
ζ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
η) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
θ) Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
Παιδική χαρά Αποδήμων
Βρίσκεται στο πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων της πόλης Καρπενησίου και έχει έξι όργανα. Για την
συμμόρφωσή της στα πρότυπα απαιτείται
α)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
β)Η συντήρηση – προσαρμογή ορισμένων οργάνων δηλαδή η τοποθέτηση αποστατών στα όργανα με
ελατήριο, η μείωση του κενού που δημιουργείται κάτω από τον μύλο, η συμπλήρωση των κενών του
δαπέδου και το κλείσιμο των διάκενων που υπάρχουν στο σύνθετο όργανο
Παιδική χαρά Αγ. Ευρυτάνων
Βρίσκεται νότια της εκκλησίας των Ευρυτάνων Αγίων της πόλης Καρπενησίου και έχει 10 όργανα. Για
την συμμόρφωσή της στα πρότυπα απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ.
β) ένα αλογάκι ή λαγουδάκι με ελατήριο
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός παγκακιού
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
στ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων,
Παιδική χαρά Κάτω Ξηριά
Βρίσκεται επί της οδού Λευκάδος της πόλης Καρπενησίου και έχει 10 όργανα. Για την συμμόρφωσή της
στα πρότυπα απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ.
β)Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός μύλου, μιας τραμπάλας, μιας κούνιας δυο θέσεων παίδων , μιας
κούνιας δυο θέσεων νηπίων μιας τσουλήθρας και ένα αλογάκι ή λαγουδάκι με ελατήριο καθώς και ενός
πολυοργάνου
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο παγκακιών
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ε)Η τοποθέτηση δυο φωτοβολταικών φωτιστικών
στ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
Παιδική χαρά Άνω Ξηριά
Βρίσκεται επί της οδού Λεπενιώτη της πόλης Καρπενησίου και έχει 4 όργανα. Για την συμμόρφωσή της
στα πρότυπα απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ.
β) μιας τραμπάλας, μιας τσουλήθρας και ενός πολυοργάνου
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός παγκακιού
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
στ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων,
Παιδική χαρά Αγίας Παρασκευής
Βρίσκεται στη θέση Γύφτου Βρύση της πόλης Καρπενησίου και έχει 10 όργανα. Για την συμμόρφωσή της
στα πρότυπα απαιτείται
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β) μιας τραμπάλας, μιας τσουλήθρας και ενός πολυοργάνου
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση ενός παγκακιού
δ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
στ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων,
Παιδική χαρά κεντρικής πλατείας
Βρίσκεται επί της οδού Ευγενίου του Αιτωλού της πόλης Καρπενησίου και έχει 4 όργανα. Για την
συμμόρφωσή της στα πρότυπα απαιτείται
α)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
β)Η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου για ύψος άνω του 1,60μ
γ)Η απομάκρυνση του μύλου και η προμήθεια και τοποθέτηση νέου
δ) Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών
ε)Η συντήρηση – προσαρμογή στα πρότυπα των υφιστάμενων οργάνων (κοχλίες αλυσίδων, κάθισμα
κούνιας, αποσβεστήρες κρούσης τραμπάλας, βίδες κλπ)
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
ζ)Η προμήθεια και τοποθέτηση κάδου
Παιδική χαρά Στενώματος
Βρίσκεται στον οικισμό Στένωμα και έχει πέντε όργανα.
Για την αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 2,10μ.
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών
γ)Η αντικατάσταση των οξειδωμένων βιδών και αυτών που εξέχουν
δ)Η αποξήλωση και η αντικατάσταση μετά από προμήθεια και τοποθέτηση μιας τραμπάλας, μιας
κούνιας δυο θέσεων, μιας τσουλήθρας μεγάλης και ενός οργάνου αναρρίχησης
ε) Η προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιού
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
η) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
θ)Η προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταικού φωτιστικού
ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
Παιδική χαρά Δομιανών
Βρίσκεται στον οικισμό Δομιανών και έχει τέσσερα όργανα.
Για την αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ.
β)Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών και ξύλινων δοκών και η επισκευή της κούνιας
γ)Η κατασκευή περίφραξης
δ)Η αποξήλωση και η αντικατάσταση μετά από προμήθεια και τοποθέτηση μιας τραμπάλας, ενός
ταλαντευόμενου, ενός σύνθετου οργάνου
ε) Η προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
ζ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
η) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
θ)Η εξασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ
ΔΕ ΦΟΥΡΝΑΣ
Παιδική χαρά Βράχας
Βρίσκεται στον οικισμό Βράχας και έχει πέντε όργανα.
Για την αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 2,10μ.
στ)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
Παιδική χαρά Φουρνάς
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Βρίσκεται στον οικισμό Φουρνάς και έχει πέντε όργανα.
Για την αναβάθμισή της απαιτείται
α)η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κατάλληλου για ύψος πτώσης μεγαλύτερου ή ίσου του 1,60μ.
β)Η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας
γ)Η προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης
δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση δυο κάδων
ε)Η προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών
στ) Η προμήθεια και τοποθέτηση (μετά από απομάκρυνση των υπαρχόντων) ενός μύλου, δυο
τραμπάλες και μιας τσουλήθρας
ζ) Ο χρωματισμός με μη τοξικά χρώματα των μεταλλικών δοκών και η επισκευή των κούνιων
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα.
Τα επί μέρους αντικείμενα της προκηρυσσόμενης σύμβασης συνιστούν αδιαίρετο σύνολο δράσεων
προκειμένου αφενός να υπάρξει επιτυχής και εμπρόθεσμη παρακολούθηση και εκτέλεση της σύμβασης
αφετέρου το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό κατά την χρήση των παιδικών χαρών. Συγκεκριμένα
α)Λόγω της φύσης της προμήθειας, που αφορά στον εξοπλισμό παιδικών χαρών, οι οποίες είναι
εκτεθειμένες σε πολλούς κινδύνους (όπως βανδαλισμοί και κακή χρήση), η προμήθεια θα πρέπει να γίνει
από κοινό ανάδοχο, προκειμένου να υπάρξει από το φορέα ενιαία πολιτική ως προς τη συντήρηση του
εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα της προμήθειας των ανταλλακτικών, αφού αυτά θα είναι κοινά για όλες
τις παιδικές χαρές. Με τον τρόπο αυτό επίσης επιτυγχάνεται η διατήρηση σταθερής αποθήκης με όλα
τα διαθέσιμα ανταλλακτικά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και η ευκολότερη και οικονομικότερη
διαχείριση αυτών (λόγω της αποφυγής αποθήκευσης πολλών διαφορετικών ανταλλακτικών σε ποσότητα
και είδος από διάφορους προμηθευτές).
β) Η δυνατότητα επισκευής, μεταφοράς και επανατοποθέτησης του υπάρχοντος εξοπλισμού από μία
παιδική χαρά σε άλλη, λόγω της αλλαγής της χωροταξίας των οργάνων, δημιουργεί οικονομική
ελάφρυνση στο φορέα και μπορεί να επιτευχθεί ευχερέστερα μόνο από κοινό για όλες τις παιδικές χαρές
ανάδοχο με κοινό συντονισμό.
γ) εξασφαλίζεται η καλύτερη παρακολούθηση του εξοπλισμού, αφού τα βιβλία συντήρησης και οι
σχετικές οδηγίες που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο θα αφορούν ίδιου τύπου όργανα για όλες τις
παιδικές χαρές.
Η προμ΄ξθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα.
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 314.631,40€ μαζί με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ του δήμου.
Επικαιροποίηση 7/2/2019
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Καρέτσος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜ:
CPV:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
128/2018
314.631,40€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
50870000-4, 37535200-9,
45236210, 44112200-0, 34928400-2

Δ.Ε.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
1
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
180,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ
τ.μ.
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.
57,00
540,00
325,00
185,00
500,00
280,00
200,00

1,00
2,00

κ.α.
τεμ

150,00
400,00

2,00
2,00
45,00

τεμ
τεμ
μ.μ.

200,00
100,00
35,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Δ.Ε.
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

1

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
Δάπεδο για Η>1,60
Μύλος παίδων
Μονόζυγο
Τραμπάλα
Τσουλήθρα
Αλογάκι με ελατήριο
Πινακιδα
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Φωτιστικό
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια
Καδος
Περίφραξη

ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ
10.260,00
540,00
325,00
185,00
500,00
280,00
200,00

150,00
800,00
0,00
400,00
200,00
1.575,00
15.415,00

Δάπεδο για Η>2,10
Μύλος παίδων
Κούνια παίδων
διθέσια
Τραμπάλα
Τσουλήθρα
Αλογάκι με ελατήριο
Σύνθετο όργανο
Πινακιδα
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Φωτιστικό
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια
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300,00
1,00

τ.μ.
τεμ

85,00
540,00

15.415,00
25.500,00
540,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

400,00
185,00
500,00
280,00
5.000,00
200,00

400,00
185,00
500,00
280,00
5.000,00
200,00

1,00
2,00

κ.α.
τεμ

150,00
400,00

150,00
800,00

2,00

τεμ

200,00

400,00
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Καδος
Περίφραξη

2,00
58,00

τεμ
μ.μ.

100,00
35,00

200,00
2.030,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΓ.
ΧΩΡΙΟΥ

ΝΈΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
2

Δάπεδο για Η>1,60
Τραμπάλα
Αλογάκι με ελατήριο
Πινακιδα
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Αποξηλωση και
επανατοποθετηση
μυλου και τσουλήθρας
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια
Καδος
Διαμόρφωση
διαδρόμου

130,00
1,00
1,00
1,00

τ.μ.
τεμ
τεμ
τεμ

57,00
185,00
280,00
200,00

36.185,00
7.410,00
185,00
280,00
200,00

1,00

κ.α.

150,00

150,00

2,00

τεμ

50,00

100,00

2,00
2,00

τεμ
τεμ

200,00
100,00

400,00
200,00

20,00

τ.μ.

35,00

700,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
3

Δάπεδο για Η>1,80
Τσουλήθρα
Κούνια παίδων
διθέσια
Τραμπάλα
Τσουλήθρα μικρή
Αλογάκι με ελατήριο
Όργανο αναρρίχησης
Πινακιδα
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Αποξηλωση και
επανατοποθετηση
μυλου
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Βρύση
Καδος
Συντηρηση
παγκακιών
Eίσοδος ΑΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ

320,00
1,00

τ.μ.
τεμ

74,00
500,00

9.625,00
23.680,00
500,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

400,00
185,00
360,00
280,00
1.600,00
200,00

400,00
185,00
360,00
280,00
1.600,00
200,00

1,00

κ.α.

150,00

150,00

1,00

τεμ

50,00

50,00

1,00
2,00

τεμ
τεμ

300,00
100,00

300,00
200,00

1,00
10,00

ΚΑ
τ.μ.

83,00
18,00

83,00
180,00

28.168,00
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ

1

ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ

73.978,00
Δάπεδο για Η>1,60
Κούνια παίδων
διθέσια
Πινακιδα
Αποξηλωση και
επανατοποθετηση
μυλου
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια
Περίφραξη
Ράμπα πρόσβασης
Αμεα

210,00

τ.μ.

57,00

11.970,00

1,00
1,00

τεμ
τεμ

400,00
200,00

400,00
200,00

1,00

τεμ

50,00

50,00

1,00

κ.α.

150,00

150,00

1,00
12,00

τεμ
μ.μ.

200,00
35,00

200,00
420,00

9,00

τ.μ.

35,00

315,00

Δάπεδο για Η>1,60
Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση
δαπέδου
Τραμπάλα
Μύλος παίδων
Πινακιδα
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Βρύση
Καδος
Παγκακια
Πορτα περιφραξης

20,00

τ.μ.

57,00

13.705,00
1.140,00

1,00
1,00
1,00
1,00

κ.α.
τεμ
τεμ
τεμ

100,00
185,00
540,00
200,00

100,00
185,00
540,00
200,00

1,00

κ.α.

150,00

150,00

1,00
1,00
1,00
1,00

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

300,00
100,00
200,00
80,00

300,00
100,00
200,00
80,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Παπάκι με ελατήριο
Λαγουδάκι με
ελατήριο
Αλογάκι με ελατήριο
Τραμπάλα με
ελατήριο
Μοτοσυκλέτα με
ελατήριο
Τριθέσιο με ελατήριο
με ζωάκια
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2,00

τεμ

280,00

2.995,00
560,00

2,00
1,00

τεμ
τεμ

280,00
280,00

560,00
280,00

1,00

τεμ

185,00

185,00

1,00

τεμ

230,00

230,00

1,00

τεμ

780,00

780,00
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
4

2.595,00
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Συντήρηση
τσουληθρων του
οργανου
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου

1,00

τεμ

150,00

150,00

1,00

κα

150,00

150,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΝΕΡΆΙΔΑΣ
5

Μύλος παίδων
Σύνθετο οργάνο
Πινακιδα
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Καδος
Βρύση

1,00
1,00
1,00

τεμ
κ.α.
τεμ

540,00
5.000,00
200,00

300,00
540,00
5.000,00
200,00

1,00

κ.α.

150,00

150,00

2,00
1,00

τεμ
τεμ

100,00
300,00

200,00
300,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΝΕΡΑΙΔΑΣ

ΑΠΟΔΗΜΩΝ
6

6.390,00
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Πινακιδα

1,00
1,00

κ.α.
τεμ

150,00
200,00

150,00
200,00

30,00

τ.μ.

57,00

350,00
1.710,00

1,00

κ.α.

150,00

150,00

1,00
1,00
1,00

κ.α.
τεμ
τεμ

100,00
280,00
200,00

100,00
280,00
200,00

1,00

τεμ

200,00

200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
7

Δάπεδο για Η>1,60
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση
δαπέδου
Αλογάκι με ελατήριο
Πινακιδα
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΓΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
8

ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ

2.640,00
Δάπεδο για Η>1,60
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340,00

τ.μ.

57,00

19.380,00
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Κούνια νηπίων
διθέσια
Κούνια παίδων
διθέσια
Τραμπάλα
Τσουλήθρα μικρή
Αλογάκι με ελατήριο
Όργανο αναρρίχησης
Πινακιδα
Φωτιστικό
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Βρύση
Καδος

1,00

τεμ

400,00

400,00

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

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

400,00
185,00
360,00
280,00
1.600,00
200,00
400,00

400,00
185,00
360,00
280,00
1.600,00
200,00
800,00

1,00
2,00

τεμ
τεμ

300,00
100,00

300,00
200,00

140,00

τ.μ.

57,00

24.105,00
7.980,00

1,00
1,00
1,00
1,00

κ.α.
τεμ
τεμ
τεμ

150,00
500,00
5.000,00
200,00

150,00
500,00
5.000,00
200,00

1,00
2,00

τεμ
τεμ

200,00
100,00

200,00
200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑ

ΑΝΩ ΞΗΡΙΑ
9

Δάπεδο για Η>1,60
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Τσουλήθρα
Σύνθετο όργανο
Πινακιδα
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια
Καδος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩ
ΞΗΡΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
10

Δάπεδο για Η>1,60
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Τραμπάλα
Τσουλήθρα
Σύνθετο όργανο
Πινακιδα
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Παγκακια
Καδος

140,00

τ.μ.

57,00

14.230,00
7.980,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

κ.α.
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

150,00
185,00
500,00
5.000,00
200,00

150,00
185,00
500,00
5.000,00
200,00

1,00
2,00

τεμ
τεμ

200,00
100,00

200,00
200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

11

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

14.415,00
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
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Πινακιδα
Μύλος παίδων
Δάπεδο για H>1.60
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Κάδος
Βρύση

1,00
1,00
100,00

τεμ
τεμ
τ.μ.

200,00
540,00
57,00

200,00
540,00
5.700,00

1,00
1,00

τεμ
τεμ

100,00
300,00

100,00
300,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ
12

Δάπεδο για H>2,10
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Πινακιδα
Τραμπάλα
Κούνια παίδων
διθέσια
Όργανο αναρρίχησης
Τσουλήθρα
Φωτιστικό
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Κάδος
Βρύση
Παγκακια

230,00

τ.μ.

85,00

6.990,00
19.550,00

1,00
1,00
1,00

κ.α.
τεμ
τεμ

150,00
200,00
185,00

150,00
200,00
185,00

1,00
1,00
1,00
1,00

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

400,00
1.600,00
500,00
400,00

400,00
1.600,00
500,00
400,00

1,00
1,00
1,00

τεμ
τεμ
τεμ

100,00
300,00
200,00

100,00
300,00
200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

1

ΔΟΜΙΑΝΩΝ

23.585,00

Δάπεδο για H>1.60
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Πινακιδα
Τραμπάλα
Σύνθετο όργανο
Παπακι ελατήριο
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Κάδος
Βρύση
Παγκακια
Ράμπα πρόσβασης
Αμεα
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160,00

τ.μ.

57,00

112.300,00
9.120,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

κ.α.
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

150,00
200,00
185,00
5.000,00
280,00

150,00
200,00
185,00
5.000,00
280,00

2,00
1,00
2,00

τεμ
τεμ
τεμ

100,00
300,00
200,00

200,00
300,00
400,00

15,00

τ.μ.

35,00

525,00
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Περίφραξη

55,00

μμ

35,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΟΜΙΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

ΒΡΑΧΑΣ
1

18.285,00
18.285,00
Δάπεδο για H>2,10
Πινακιδα
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Βρύση

195,00
1,00

τ.μ.
τεμ

85,00
200,00

16.575,00
200,00

1,00

τεμ

300,00

300,00

Δάπεδο για H>1.60
Συντηρηση
προσαρμογή
υπαρχοντος
εξοπλισμου και
δαπέδου
Πινακιδα
Τραμπάλα
Μύλος παίδων
Τσουλήθρα
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ
Κάδος
Βρύση
Παγκακια

246,00

τ.μ.

57,00

17.075,00
14.022,00

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

κ.α.
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

150,00
200,00
185,00
540,00
500,00

150,00
200,00
370,00
540,00
500,00

2,00
1,00
2,00

τεμ
τεμ
τεμ

100,00
300,00
200,00

200,00
300,00
400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΒΡΑΧΑΣ

ΦΟΥΡΝΑΣ

2

ΦΟΥΡΝΑΣ

1.925,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΦΟΥΡΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕ
ΦΟΥΡΝΑΣ

16.682,00
33.757,00
253.735,00
60.896,40
314.631,40

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Επικαιροποίηση 7/2/2019
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Καρέτσος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜ:
CPV:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
128/2018
314.631,40€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
50870000-4, 37535200-9, 45236210,
44112200-0, 34928400-2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της
μελέτης, να είναι από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζεται.
Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και έτοιμου
προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων οπλισμένου σκυροδέματος, για την
ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και
μικροϋλικά, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης.
1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
Πιστοποιημένος εξοπλισμός- Κατασκευή εξοπλισμού
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή
αποκλεισμού.
προκειμένου να γίνει η προσωρινή ή οριστική παραλαβή του υλικού, από την αρμόδια Επιτροπή του
Δήμου.
Σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού εντός τριών
(3)ημερών.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η
ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση
των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/1805-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
1.Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε
Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/1805-2009, όπως τροποποιήθηκε με την 27934/2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)) και ισχύει σήμερα.
2.Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές που θέτουν σε
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο
αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
3Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την
ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι εντός
του φακέλου τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντος.
4.Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας
άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την
αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/1805-2009, όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.44/7-8-14και ισχύει σήμερα, τεχνική
έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
5.Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους
τουλάχιστον με τα ακόλουθα:
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α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα
ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.
δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ ανάδοχο προμηθευτή όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.
6.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι για
κάθε εξοπλισμό που θα παραδίδεται, θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προμηθευτή όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1».
7. Η Εταιρεία κατασκευής των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά
ISO 9001, ISO 14001. Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και του αστικού
εξοπλισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) του
κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή αντιπροσώπου ότι θα δύναται να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να
προμηθεύει τα επί μέρους ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν
τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου καθ " όλη την
διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, τουλάχιστον για πέντε χρόνια • Ο υποψήφιος ανάδοχος θα
πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) με την προσφορά του Τεχνικά έντυπα με απεικόνιση και
περιγραφή των επί μέρους οργάνων που προτείνονται για την παιδική χαρά
1.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης
ΥΠΕΣ, ο οποίος έχει ήδη επιλεγεί από τον Δήμο Καρπενησίου και έχει καταθέσει τα φύλλα ελέγχου
των παιδικών χαρών. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της παρούσας μελέτης θα πρέπει οι παιδικές
χαρές να μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό καταλληλότητάς τους.
1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
1.5.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,
σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με
ψευδάργυρο), ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με
αμμοβολή.
1.5.2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα
φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση
και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
1.5.3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια
και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά Η
διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού..
Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά με βαφή πούδρας δύο στρωμάτων
HPDE (High Pressure Laminate)
Το HDPE ορίζεται από μια πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση από 0,941 g/cm3. Το HDPE έχει χαμηλό
βαθμό διακλαδώσεων και συνεπώς χαμηλές διαμοριακές δυνάμεις και αντοχή στον εφελκυσμό. Το
HDPE μπορεί να παρασκευαστεί με καταλύτες χρωμίου/διοξειδίου του πυριτίου, καταλύτες Ziegler- Natta
ή μεταλλοκενικούς (metallocene) καταλύτες. Η έλλειψη διακλαδώσεων εξασφαλίζεται από μια κατάλληλη
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επιλογή καταλύτη (παραδείγματος χάρη, καταλύτες χρωμίου ή καταλύτες Ziegler-Natta) και των
συνθηκών της αντίδρασης.
Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την
επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή
1.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Όλα τα όργανα παιδικής χαράς θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές
του EN 1176:2008 και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα
πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από
εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως
σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των
δραστηριοτήτων που προσφέρουν, το πλήθος χρηστών που απασχολούν, τις ηλικιακές ομάδες στις
οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής. Είναι αποδεκτές αποκλίσεις της τάξης του 10%, στις
συνολικές ή τις επιμέρους γενικές διαστάσεις εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού, με
μοναδική δέσμευση ως προς τα αναγραφόμενα όρια ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των εξοπλισμών. Επιτρέπεται η προσφορά
εξοπλισμών με χώρους ασφαλείας και ύψη πτώσης που παρουσιάζουν απόκλιση έως -10%. Δεν θα
πρέπει σε καμία περίπτωση, τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο χώρο
ασφαλείας και το αντίστοιχο ύψος πτώσης, καθώς είναι οι ποσότητες των επιφανειών προστασίας από
πτώση περιορισμένες και προκαθορισμένες. 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. Κατά συνέπεια, προσφορά που
υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη όρια ασφαλείας και ύψη πτώσης δεν θα γίνεται αποδεκτή και
σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Δάπεδο ασφαλείας μετά των βάσεων από μπετόν
Τα δάπεδα ασφαλείας θα αποτελούνται από ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας Τα ελαστικά
αντικραδασμικά πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 500 x 500 και πάχος μεταβαλλόμενο (ανάλογα με το ύψος
πτώσης του εκάστοτε σημείου και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) αποτελούνται κατά βάση
από μείγμα συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI
πολυουρεθάνη και θα φέρουν φινίρισμα από έγχρωμο EPDM Θα είναι κατασκευασμένα από δύο
στρώσεις. Η μία στρώση (κάτω στρώση) θα αποτελείται από κόκκους ανακυκλωμένου καουτσούκ. Η
άνω στρώση θα αποτελείται από κόκκους EPDM Ethylene Propylene Diene Monomer (M-class) rubber)
(Αιθυλένιο Προπυλένιο Διένιο Μονομερές (M-class) οι οποίοι θα είναι βαμμένοι επιφανειακά σε χρώμα
που θα επιλέξει η υπηρεσία
Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι)
Το υλικό θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί
Η άνω επιφάνεια των πλακιδίων ασφαλείας θα είναι λεία, πορώδης και αντιολισθητική, ώστε να μην
υπάρχει φόβος να γλιστρήσουν τα παιδιά πάνω στο δάπεδο. των ελαστικών πλακιδίων Η κάτω
επιφάνεια θα έχει τακούνια και θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μην συγκρατεί νερά.
To προϊόν θα συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές του ύψους πτώσης του κάθε οργάνου κατά το
πρότυπο EN1177.
Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό
τεμάχιο) ή γωνιακό ειδικό τεμάχιο, όπου αυτό απαιτείται.
Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 10
cm (C16/20), χυτού επί τόπου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων, με μονό πλέγμα
S500s
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Ο ανάδοχος προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με τη διάστρωση των απαιτούμενων υποβάσεων από
σκυρόδεμα. Για την κατασκευή της βάσης θα χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι. Η τελική επιφάνεια του
σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη χωρίς ανωμαλίες που θα επηρεάσουν το
τελικώς διαμορφωμένο δάπεδο και θα παρουσιάζει κλίση έως 2% ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των
ομβρίων υδάτων. Τα σημεία βάσης από σκυρόδεμα και η θέση όπου βιδώνεται ο εξοπλισμός
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Η συνολική κατασκευή της βάσης που περιλαμβάνει εκσκαφές, διαμόρφωση - ισοπέδωση,
σκυροδέτηση, τυχόν σπάσιμο σημειακών υπαρχόντων σκυροδεμάτων, μεταφορές χώματος και
προϊόντων καθαιρέσεων και εργασία βαραίνει τον ανάδοχο προμηθευτή. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει
πριν την εκτέλεση της εργασίας να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με
προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.
Οι πλάκες θα ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικούς πύρους.
Τα πλακίδια θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση συμβατότητας με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008 από φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό. Η πιστοποίηση θα πρέπει να
περιλαμβάνει και την ελεγχόμενη παραγωγή (για την ηλεγμένη ασφάλεια των προϊόντων). Οι τιμές HIC
θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει στην Υπηρεσία και να προσκομίζει
όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ποιότητας ήτοι : ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ΕΝ1176-1, EN 71.3,
καθώς και η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου
οργανισμού ποιότητας
Αυτοκινούμενος μύλος
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
1600 mm
Πλάτος
1600mm
Ύψος
800 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) βάση στήριξης,
Έναν (1) αυτοκινούμενο μύλο με καθίσματα,
Έναν (1) άξονα περιστροφής,
Ένα (1) τιμόνι κίνησης.
Περιγραφή
Η βάση στήριξης του μύλου είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ33ππ σε συνδυασμό με
σιδηροδοκούς τύπου I 30Χ30ππ. Πάνω στη βάση τοποθετείται το πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης
με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά. Περιμετρικά του πατώματος και σε ύψος 680ππ υπάρχει
κάγκελο από σιδηροσωλήνα Φ26ππ το οποίο φέρει και τις βάσεις τοποθέτησης του καθίσματος. Το
κάθισμα είναι φτιαγμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία πλευρά και
αφήνει δύο ανοίγματα για την είσοδο στον μύλο. Στο κέντρο του πατώματος βρίσκεται ο άξονας
περιστροφής από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45ππ, καλυμμένος με σιδηροσωλήνα Φ114ππ. Ο άξονας
μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Στο πάνω
μέρος του άξονα περιστροφής τοποθετείται το τιμόνι κίνησης, από σιδηροσωλήνα Φ26ππ και επένδυση
με κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Α Μεταλλικό Μονόζυγο

Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
3200mm
Πλάτος

700 mm

Ύψος

2050 mm
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Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) οριζόντια κλίμακα,
Δύο (2) κάθετες κλίμακες.
Περιγραφή
Η οριζόντια κλίμακα κατασκευάζεται από δύο παράλληλους σιδηροσωλήνες Φ76ππ που ενώνονται
μεταξύ τους με εννιά σιδηροσωλήνες Φ26ππ. Στηρίζεται σε δύο κάθετες κλίμακες που αποτελούνται από
δύο παράλληλους σιδηροσωλήνες Φ76ππ που ενώνονται μεταξύ τους με τρεις σιδηροσωλήνες Φ 26mm
και χρησιμοποιούνται ως σκαλοπάτια.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Μεταλλική τραμπάλα
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
2500 mm
Πλάτος

300 mm

Ύψος
600 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,
Μία (1) βάση ταλάντωσης.
Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία σιδηροσωλήνα Φ76ππ στις άκρες της οποίας
τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται
ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από
κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες
της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από δύο
σιδηροσωλήνες Φ76mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του
οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από
σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του
πείρου της τραμπάλας.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Μεταλλική τραμπάλα ελατηρίου
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
1400 mm
Πλάτος

400 mm

Ύψος
700 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και χειρολαβές,
Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ76mm και φέρει τέσσερεις κάθετες
σιδηροσωλήνες Φ48mm για τη στήριξη των χεριών και ποδιών. Στα δύο άκρα όπως και στο κέντρο της
δοκού τοποθετούνται καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία
πλευρά τους. Στις άκρες των κάθετων σωλήνων τοποθετούνται χειρολαβές και ποδολαβές από
πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος του άξονα και με τη χρήση κατάλληλης
βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την
αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Τριθέσιο με ελατήριο με ζωάκια
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Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
1250 mm
Πλάτος

1250 mm

Ύψος
800 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) βάση με καθίσματα,
Τρείς (3) μορφές με ζωάκια με χειρολαβές,
Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
Η βάση του οργάνου κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να
σχηματίζονται τρία καθίσματα περιμετρικά.
Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία μορφή πάπιας από κόντρα πλακέ θαλάσσης
με προσαρμοσμένες δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη.
Στο κάτω μέρος της βάσης και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από
γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Μεταλλική τσουλήθρα 3μ
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος

3600 mm

Πλάτος

500 mm

Ύψος

2250mm

Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) σκάλα ανάβασης,
Μία (1) μεταλλική πλατφόρμα,
Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα.
Περιγραφή
Η σκάλα ανάβασης κατασκευάζεται από δύο σιδηροδοκούς 50Χ25mm ανάμεσα στις οποίες
συγκολλούνται τα σκαλοπάτια ίδιας διατομής. Φέρει χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ21mm και
καταλήγει σε τετράγωνη πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι». Η πλατφόρμα
στηρίζεται σε δύο κεκλιμένα υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ32mm και έχει προστατευτικά
φράγματα στις δύο ελεύθερες πλευρές του. Στην πλευρά απέναντι από τη σκάλα προσαρμόζεται η
τσουλήθρα, η οποία κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα με προστατευτικά πλαϊνά από κόντρα
πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Ζωάκι με ελατήριο
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
900 mm
Πλάτος
250 mm
Ύψος
950 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Ένα (1) ζωάκι (λαγουδάκι ή αλογάκι ή παπάκι σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας) με χειρολαβές
και κάθισμα,
Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
Η μορφή του λαγού όπως και το κάθισμα που στερεώνεται σε κατάλληλη εσοχή στην πλάτη του
κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Το κάθισμα έχει αντιολισθητική επιφάνεια στη μία
πλευρά. Στις κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται δύο χειρολαβές και δύο αναβολείς από πολυπροπυλένιο
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για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος της μορφής και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται
το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης
δαχτύλων.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Μοτοσυκλέτα με ελατήριο
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
850 mm
Πλάτος
400 mm
Ύψος
800 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) δοκό ταλάντωσης με κάθισμα και χειρολαβές,
Ένα (1) ελατήριο με βάση στήριξης.
Περιγραφή
Η δοκός ταλάντωσης έχει τη μορφή μοτοσυκλέτας με μία σιδηροσωλήνα Φ76ππ ως κεντρικό άξονα και
δύο κάθετες σιδηροσωλήνες Φ48ππ για τη στήριξη των χεριών και ποδιών. Στο πίσω μέρος του
κεντρικού άξονα τοποθετείται κάθισμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια στη μία
πλευρά του, που φέρει καμπύλο σιδηροσωλήνα Φ26ππ ως πλάτη. Στο μπροστά μέρος του άξονα
μπαίνουν διακοσμητικά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις άκρες των κάθετων σωλήνων τοποθετούνται
χειρολαβές και ποδολαβές από πολυπροπυλένιο για τη στήριξη του χρήστη. Στο κάτω μέρος του άξονα
και με τη χρήση κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει
ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων.
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Κούνια παίδων διθέσια
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
3600 mm
Πλάτος
1500 mm
Ύψος
2200 mm
Το όργανο αποτελείται από :
ΠΟΔΙΑ: Υπάρχουν δύο ζεύγη σωλήνων βαρέους τύπου Φ76 Χ 270 cm. Στην άκρη τους προσαρμόζετε
ειδική λάμα υποδοχή για τη συγκράτηση της οριζόντιας δοκού.
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ ΔΟΚOΣ: Έχει μήκος 290 εκατ. Κατασκευάζεται από ενισχυμένη σιδηροσωλήνα Φ89. Στις
δύο άκρες της προσαρμόζεται τραπεζοειδής σύνδεσμος όπου βιδώνονται τα υποστυλώματα της
κούνιας. Στην κάτω επιφάνια υπάρχουν 4 κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.
ΚΑΘΙΣΜΑ Είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ επενδυμένο εσωτερικά από αλουμίνιο για μεγαλύτερη
προστασία και ανθεκτικότητα διαστάσεων 44Χ18Χ4 εκατ. πιστοποιημένης ποιότητας και ασφάλειας των
προτύπων 1176/1-7 από την TUV. Οι αλυσίδες είναι τύπου DIN 766, 6mm με μικρό διάκενο, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Κούνια νηπίων διθέσια
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
3600 mm
Πλάτος
1500 mm
Ύψος
2200 mm
Το όργανο αποτελείται από :
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ΠΟΔΙΑ: Υπάρχουν δύο ζεύγη σωλήνων βαρέους τύπου Φ76 Χ 270 cm. Στην άκρη τους προσαρμόζετε
ειδική λάμα υποδοχή για τη συγκράτηση της οριζόντιας δοκού.
ΟΡΙΖOΝΤΙΑ ΔΟΚOΣ: Έχει μήκος 290 εκατ. Κατασκευάζεται από ενισχυμένη σιδηροσωλήνα Φ89. Στις
δύο άκρες της προσαρμόζεται τραπεζοειδής σύνδεσμος όπου βιδώνονται τα υποστυλώματα της
κούνιας. Στην κάτω επιφάνια υπάρχουν 4 κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.
ΚΑΘΙΣΜΑ Τα καθίσματα έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ
με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και
προστατεύεται περιμετρικά.Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων
αλυσίδων.
Περιγραφή
Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από χαλυβδοσωλήνες θερμής εξέλασης ποιότητας St 37-2
DIN 17100 ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.
Όλοι οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι γαλβανισμένοι.
Οι τάπες που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.
Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176 1-6
Όργανο αναρρίχησης
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
3900 mm
Πλάτος
1300 mm
Ύψος
2000 mm
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) οριζόντια δοκό,
Τρεις (3) κλιμακωτές αναρριχήσεις,
Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης,
Μία (1) αναρρίχηση «φιδάκι»,
Μία (1) κάθετη αναρρίχηση.
Περιγραφή
Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια κοιλοδοκό 100Χ60mm πάνω στην οποία καταλήγουν όλα
τα στοιχεία του σύνθετου. Από τη μία κεκλιμένη πλευρά φέρει δύο κλιμακωτές αναρριχήσεις που
δημιουργούνται από κοιλοδοκούς 80Χ80mm ενωμένες ανά ζεύγη με πέντε σιδηροσωλήνες Φ26mm η
καθεμία. Στην άλλη κεκλιμένη πλευρά υπάρχει μία κλιμακωτή αναρρίχηση όμοια με τις προηγούμενες,
και ένα πλέγμα αναρρίχησης με συρματόσχοινα Φ16ππ επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο που
στηρίζεται σε κοιλοδοκούς 80Χ80mm. Στο ένα άκρο της οριζόντιας δοκού προσαρμόζεται κατακόρυφα
μία αναρρίχηση «φιδάκι» από σιδηροσωλήνα Φ32mm ο οποίος έχει συγκολλημένα ημικύκλια από
σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής. Στο άλλο άκρο της οριζόντιας δοκού υπάρχει μία κάθετη αναρρίχηση από
σιδηροσωλήνα Φ32mm.
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Σύνθετο όργανο
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος 6450 mm
Πλάτος 3800 mm
Ύψος 3200 mm
Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3
Απαιτήσεις ασφαλείας
Απαιτούμενος χώρος 9950Χ6800mm (46,7 m2)
Μέγιστο ύψος πτώσης 1300 mm
Περιγραφή
Το όργανο αποτελείται από :
Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή,
Μία (1) ορθογωνική πλατφόρμα,
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Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα,
Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα,
Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα,
Μία (1) κάθοδο πυροσβέστη,
Μία (1) καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά,
Μία (1) κεκλιμένη γέφυρα,
Μία (1) σκάλα αναρρίχησης.
Ορθογωνική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή
Η πλατφόρμα αποτελείται από:
Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84 mm
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84 mm και
ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο,
Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm
Ορθογωνική πλατφόρμα
Η πλατφόρμα αποτελείται από:
Έξι (6) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm και
ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm
Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα
Η πλατφόρμα αποτελείται από:
Δύο (2) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 84Χ84mm
Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm και
ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.
Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από
κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm
Ανοξείδωτη τσουλήθρα.
Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης
κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν
της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη
ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων
και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.
Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα.
Το μπαλκόνι αποτελείται από :
Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα Φ26mm
Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο
Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα Φ26mm με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας.
Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.
Κάθοδος πυροσβέστη.
Η κάθοδος πυροσβέστη κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ26 και προσαρμόζεται από τη μία
πλευρά στις κολώνες της πλατφόρμας σε απόσταση 500mmκαι από την άλλη πακτώνεται στο έδαφος.
Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές
Καμπύλη ράμπα ανόδου.
Η ράμπα αποτελείται από :
Ένα (1) καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60Χ40mm
Δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατομής 95Χ35mm
Ένα (1) πολύκλωνο συρματόσχοινο επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm
Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.
Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα
Φ26mm πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί
Κεκλιμένη γέφυρα.
Η κεκλιμένη γέφυρα αποτελείταιαπό:
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Έναν (1) ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πατήματα από ξυλοδοκούς 95Χ35mm
με υψομετρική διαφορά 300mm
Δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32Χ20mm πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα κάγκελα
από ξυλοδοκούς 95Χ35mm
Δύο (2) κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm
Η γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών.
Σκάλα αναρρίχησης.
Η σκάλα αποτελείται από :
Δύο (2) πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από HPL
Τέσσερα (4) σκαλοπάτια τριγωνικής μορφής από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι».
Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την
πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.
Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια.
Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.
Το συγκεκριμένο σύνθετο όργανο είναι ενδεικτικό και μπορεί σύμφωνα με την χωροθέτηση και
διαστάσεις τις εκάστοτε παιδικής χαράς να τοποθετηθεί και διαφορετικό, αναλόγων όμως διαστάσεων και
δραστηριοτήτων.
Παγκάκι
Διαστάσεις οργάνου
Μήκος
1600 mm
Πλάτος
600 mm
Ύψος
800 mm
Πλάτη καθίσματος 500 mm
Το παγκάκι αποτελείται από :
Δύο (2) βάσεις στήριξης,
Οκτώ (8) ξύλινες δοκούς.
Περιγραφή
Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο χυτές βάσεις με παραδοσιακό σχέδιο.
Πάνω στις βάσεις βιδώνονται οκτώ ξύλα από επικολλητή δοκό 68Χ42mm
Η μορφή του καθίσματος είναι διαμορφωμένη σε καμπύλη με ανατομικό σχήμα.
Μονός κάδος απορριμμάτων
Διαστάσεις
Μήκος

370 mm

Πλάτος

270 mm

Ύψος

1300mm

Ο κάδος αποτελείται από :
Έναν (1) ορθοστάτη με βάσεις στήριξης,
Έναν (1) διπλό κάδο απορριμμάτων.
Περιγραφή
Ο μονός κάδος στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα Φ70mm ο οποίος έχει
ενσωματωμένες βάσεις στήριξης για τους κάδους. Οι βάσεις στήριξης αποτελούνται από ένα στήριγμα
στο πάνω μέρος από σιδηροσωλήνα Φ26mm και έλασμα πλάτους 30mm διαμορφωμένο σε κυλινδρικό
σχήμα και μία κοιλοδοκό 20Χ30mm στο κάτω μέρος που στηρίζει το βάρος του κάδου. Κάτω από την
κοιλοδοκό τοποθετείται ως αντηρίδα σιδερένια λάμα πλάτους 15mm, διαμορφωμένη με διακοσμητικές
καμπύλες.
Ο κάδος αποτελείται από κυλινδρικό δοχείο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm, το ένα
τοποθετημένο μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό δοχείο είναι σταθεροποιημένο στις βάσεις στήριξης και έχει
διάμετρο 275mm και ύψος 430mm.
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Εντός αυτού του δοχείου τοποθετείται δεύτερο με διάμετρο 250mm και ύψος 390mm, με χερούλια για
την εύκολη απομάκρυνση του. Και οι δύο κάδοι φέρουν στο κάτω μέρος οπές για τη διαφυγή των νερών.
Περίφραξη
Διαστάσεις
Ύψος

1100mm

Η περίφραξη θα είναι με μεταλλικό κιγκλίδωμα .
Το μεταλλικό κιγκλίδωμα αποτελείται από ευθύγραμμες ράβδους 12*12μμ μασίφ και απλού σχεδίου. Τα
κάγκελα θα φέρουν σε όλο το μήκος ημικυκλική σιδερένια κουπαστή πάχους 2mm, και το κενό μεταξύ
τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8 εκατοστά για λόγους ασφάλειας. Όπου απαιτείται συμπλήρωση
κιγκλιδώματος αυτό θα είναι ίδιου σχεδίου με το υπάρχον.
Τα κιγκλιδώματα θα είναι ελαιοχρωματισμένα σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρα ,
καθώς και βαφή με δυο στρώσεις μίνιου και δυο στρώσεις ελαιοχρωματισμού. πακτωμένη επί του
εδάφους καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία.
Η κατασκευή πρέπει να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του σώματος όπως αυτές
καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 1176-1 για την ασφάλεια των παιδοτόπων.
Η κατασκευή προσαρμόζεται στα μέτρα του χώρου που θα τοποθετηθεί.
Πινακίδα
Διαστάσεις
Μήκος

900 mm

Πλάτος

1000mm

Ύψος με ορθοστάτες 2000mm
Η πινακίδα αποτελείται από :
Δύο (2) μεταλλικούς ορθοστάτες,
Μία (1) πινακίδα.
Περιγραφή
Η πινακίδα στηρίζεται σε δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα Φ70mm. Αποτελείται από μία
πινακίδα από λαμαρίνα 2mm με τυπωμένες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την υπουργική
απόφαση 27934:2014 για μία παιδική χαρά. Πιο συγκεκριμένα ενδεικτικά θα αναγράφει :
Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ
Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με αναπηρία
Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς
Ράμπα πρόσβασης Αμεα
Η Ράμπα θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα χυτού επί τόπου, πάχους 100χιλ τουλάχιστον, τύπου
C12/16 με μονό πλέγμα (S500s). Για την κατασκευή της βάσης θα χρησιμοποιηθούν ξυλότυποι. Η τελική
επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι χωρίς ανωμαλίες που θα επηρεάσουν το τελικώς
διαμορφωμένο δάπεδο και θα παρουσιάζει κλίση έως 2% ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των
ομβρίων υδάτων.
Συντήρηση προσαρμογή υπάρχοντος εξοπλισμού
Επισκευή του υφιστάμενου εξοπλισμού ο οποίος είναι διαφορετικός σε κάθε παιδική χαρά, όπως σφίξιμο
σε παξιμάδια, βίδες ή αντικατάσταση αυτών όπου απαιτείται, τοποθέτηση ταπών ασφαλείας
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αποκατάσταση φθαρμένων χρωμάτων επί των οργάνων και γενικά η συντήρηση του εξοπλισμού ώστε
να αποδοθεί σε άριστη κατάσταση ικανό για την πιστοποίηση του.
Βρύση
Διαστάσεις
Πλάτος

550mm

Ύψος

750mm

Προμήθεια και τοποθέτηση πέτρινης προκατασκευασμένης βρύσης ή κατασκευή επιτόπου πέτρινης
βρύσης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πέτρινη βρύση, η μπαταρία Χρονοροής Πατητή Κρύου οι
απαραίτητες σωληνώσεις, η σύνδεση με το δίκτυο καθώς, η κατασκευή φρεατίου όπισθεν της βρύσης με
την τοποθέτηση βάνας διακοπής, η τοποθέτηση σωλήνα PVC απορροής των υδάτων και πάσης φύσεως
εκσκαφές και επιχώσεις που θα προκύψουν.
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος μετά του ιστού
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού ύψους 3 μέτρων από γαλβανισμένο εν θερμώ
χάλυβα, με μεταβαλλόμενη διατομή από Φ114 mm σε Φ60 mm. Θα υπάρχει ανοιγόμενη θυρίδα για την
διέλευση του γκοφρέ και την σύνδεση των καλωδίων, κοχλίας πρόσδεσης του χαλκού γείωσης από το
έδαφος, ενώ στη βάση θα υπάρχει συγκολλημένη πλάκα και τέσσερις οπές για αγκύρωση της βάσης στο
μπετόν. Η αγκύρωση του ιστού θα γίνει με αγκύριο των τεσσάρων (4) ντιζών με σπείρωμα Μ18 καλώς
επεξεργασμένο και οκτώ (8) περικόχλια τοποθετημένα πάνω και κάτω της πλάκας έδρασης για την
εύκολη ζυγοστάθμιση του ιστού.
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετηθεί ηλιακό φωτιστικό σώμα led με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Led chip: 100, Ισχύς : 20W, Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ, Μπαταρία: Li-Ion 8,80 Ah, αυτονομία
3 ημέρες, φόρτιση 6 h, Φωτεινότητα : 1850lm σε ψυχρό λευκό φώς (5000ο Κ), Απόδοση φωτεινότητας:
92,5 lm/w, Γωνία φωτισμού : 120ο Βαθμός προστασίας: IP66, Βαθμός κρούσης: IK08, Θερμοκρασία
λειτουργίας: από -30ο έως +60ο C, Σώμα χυτού αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,
Ηλεκτροστατική βαφή με ειδικό φινίρισμα ενάντια στις καιρικές συνθήκες, Πρισματικός πλαστικός
διαχύτης με προστασία ενάντια στη UV ακτινοβολία, Πλήκτρο μόνιμης λειτουργίας,
Αεροδυναμικός σχεδιασμός με μικρή αντίσταση στον αέρα, Ανοξείδωτες βίδες εγκατάστασης,
Βάρος περίπου 2.4Kg, Ανίχνευση κίνησης max. 10m,
Αισθητήρας μικροκυματων που όταν ανιχνεύσει κίνηση θέτει το φωτιστικό σε κατάσταση παρουσίας
(100% φωτισμού) και μετά από 40s επανέρχεται σε κατάσταση ηρεμίας (50% φωτισμού),
Energy saving mode το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα 5 h μετά την πρώτη ανίχνευση συσκότισης. Κατά
την λειτουργία αυτή το φωτιστικό σώμα απενεργοποιείται (κατάσταση ηρεμίας) και τίθεται σε κατάσταση
παρουσίας (100% φωτισμού) μόλις ανιχνεύσει κίνηση. Μετά από 40s επανέρχεται σε κατάσταση
ηρεμίας.
Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού σώματος SONNE 2050 της
Όλες οι συνδέσεις καλωδίων και χαλκού εντός του ιστού θα γίνουν μέσα σε ακροκιβώτιο τύπου γκοφρέ
το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών
υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής, στο πάνω μέρος δε οπή για τη διέλευση επίσης μέσω
καταλλήλου στυπιοθλίπτη του καλωδίου τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο κουτί θα
υπάρχουν διακλαδωτές μια ασφάλεια των 10 Α τύπου ταμπακιέρας, πλήρες καθώς και κοχλίες
πρόσδεσης του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώματος.
3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στις τιμές των υπό προμήθεια οργάνων και του δαπέδου ασφαλείας περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες
εργασίες για την προετοιμασία του χώρου της παιδικής χαράς, για την κατασκευή της τσιμεντένιας
βάσης, οι εργασίες τοποθέτησης των οργάνων των παιδικών χαρών, οι εργασίες τοποθέτησης των
δαπέδων ασφαλείας.
Επίσης περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά απαραίτητα για την κατασκευή των βάσεων
(ξυλότυποι πλέγμα κλπ), τα πάσης φύσεως υλικά απαραίτητων για την τοποθέτηση του δαπέδου
ασφαλείας (πύροι κόλλες κλ), τα πάσης φύσεως υλικά απαραίτητων για την πάκτωση των οργάνων των
παιδικών χαρών επί των τσιμεντένιων βάσεων (παξιμάδια, βίδες, λάμες, κλπ)
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Στο σκέλος της προετοιμασίας περιλαμβάνονται : οι εκσκαφές, φόρτωση και η απομάκρυνση προϊόντων
εκσκαφής. Η προμήθεια του σκυροδέματος (C16/20) και του δομικού πλέγματος, οι εργασίες
σκυροδέτησης και οι εργασίες πάκτωσης και εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού. Ο υπό
προμήθεια εξοπλισμός (όργανα και αστικός εξοπλισμός) θα πακτώνεται θα βιδώνεται στις υποβάσεις
από μπετόν
Επικαιροποίηση 7/2/2019
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Καρέτσος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜ:
CPV:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
128/2018
314.631,40€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
50870000-4, 37535200-9, 45236210,
44112200-0, 34928400-2

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αστική
και λειτουργική αναβάθμιση δεκαεννέα υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου με στόχο
τη βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 314.631,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το ποσό της δαπάνης θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’αρ 52817/27-9-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί
ένταξης της πράξη του Δήμου Καρπενησίου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
Το N.3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 114A/2006)
Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α).
Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις
Το Ν.2741/99 άρθρο 8 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 199/Α)
Το Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτικήανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια-και
άλλες διατάξεις.
"Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β718 -5- 2009), ), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -72014).
Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Β) άρθρο 157, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) άρθρο 1, περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων.
Το Ν.4155/2013
(120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, για τα παιχνίδια
Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισμό.
ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της προμήθειας
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την
παράγραφο 1α του άρθρου 157 του Ν4281/2014. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
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έγγραφα της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια
παράγραφο του ως άνω άρθρου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας
χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας
προσωρινής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση που θα του
κοινοποιηθεί, προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 3ο άρθρο της
παρούσας προβλεπόμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των ειδών από το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην
παρούσα μελέτη. Η παράδοση των ειδών περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτησή τους με υπογραφή του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και
όσων ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία για την έκδοση του εκάστοτε εντάλματος πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Ιδιότητες και τεχνικές προδιαγραφές - Συνοδευτικά έγγραφα
Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων
κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ειδικότερα, το σύνολο του εξοπλισμού Παιδικής Χαράς θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και να
φέρεις τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν
την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την
γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει:
ί)Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού που
εγκαθίσταται,σύμφωναμε το πρότυπο ΕΝ 1176-1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού,
προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης και
συναρμολόγησης, οδηγίες λειτουργίας αν απαιτούνται, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση,
και ότι άλλο στοιχείο απαραίτητο για την συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς.).
ii) Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά μετά την
ολοκλήρωση της προμήθειας. Επίσης θα προσκομίσει σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης κάθε χώρου
σε σύστημα ΕΓΣΑ 87.
ιιι)Βεβαίωση ότι η τοποθέτηση και θεμελίωση κάθε οργάνου έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και να προσκομίσει σχέδια με διαστασιολογημένα τα θεμέλια των
οργάνων ως κατασκευάστηκαν.
ίν) όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176-1
ν) το πιστοποιητικο της εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές ρήτρες
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί
να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 και όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε έξι (6)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την
παράδοση και πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού στις τελικές τους θέσεις,
όπως αυτή προβλέπεται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και την παράδοση στον Δήμο των
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σχετικών πιστοποιητικών της εγκατάστασης. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι
ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο είναι να έχει δοθεί το πιστοποιητικό, από τον αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης ο οποίος είναι ήδη συμβεβλημένος με το δήμο Καρπενησίου
ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες
διενέργειας του διαγωνισμού.
Επικαιροποίηση 7/2/2019
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Καρέτσος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΑΡ. ΜΕΛ.:
ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜ:
CPV:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
128/2018
314.631,40€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΣΑΤΑ
50870000-4, 37535200-9, 45236210,
44112200-0, 34928400-2

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Τεχνική Έκθεση
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Πίνακας Προϋπολογισμού
δ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ζ) Τιμολόγιο Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά να προμηθεύσει
και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών της παρούσας προμήθειας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του
προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για
την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από
την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εργασία για τη μεταφορά των οργάνων στην τελική τους
θέση, η κατασκευή
των απαραίτητων υποβάσεων έδρασης και η ορθή εγκατάστασή τους με βάση τις ισχύουσες
προδιαγραφές, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια των οργάνων και του εξοπλισμού παιδικών
χαρών περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια,
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:
α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει την εταιρεία η οποία κατασκευάζει
το προσφερόμενο είδος. Αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα ζητούμενα είδη σε δικό τους
εργοστάσιο, θα πρέπει να προσκομιστεί δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα
κατασκευάσει τα υλικά, ή του
εμπορικού αντιπροσώπου ή του επίσημου εισαγωγέα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την
εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει
δήλωση.
γ) Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά αν είναι
σε γλώσσα πλην της Αγγλικής. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων
πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο
διαθέτει που αποδεικνύει την
συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι
εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.
Τα κατατιθέμενα Prospectus, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα (με ψηφιακή υπογραφή) από τον
εκδότη τους (κατασκευαστή).
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Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με
τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
δ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του κατασκευαστή του
προσφερόμενου εξοπλισμού με το πρότυπο ISO9001 (ή ισοδύναμο).
ε) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του κατασκευαστή του
προσφερόμενου εξοπλισμού με το πρότυπο ISO14001 (ή ισοδύναμο) ή κατά το σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης
στ) Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) ή ισοδύναμα για τα προσφερόμενα
όργανα
ζ) Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή ισοδύναμα για
τα δάπεδα ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εντός του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την
τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και στα ακριβή σημεία που θα
υποδειχθούν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων
Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει μετά την επαναληπτική επιθεώρηση από τον
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και εφόσον χορηγηθούν τα σχέδια εκδοθεί το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης των παιδικών χαρών στα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ1177 και ΕΝ 71-3
Επικαιροποίηση 7/2/2019
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια

Καρέτσος Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΕΕΕΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
19-109725-001
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2019/S 046-105064
URL της ΕΕ
National Official Journal
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Δήμος Καρπενησίου
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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Τίτλος:
Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών,
προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση δεκαεννέα (19) παιδικών χαρών. Στις
παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν δάπεδα, αστικός εξοπλισμός, ενημερωτικές
πινακίδες, νέα όργανα, περιφράξεις και όπου απαιτείται, θα γίνει αποξήλωση
ή επισκευή υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς. Οι παρεμβάσεις για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής,
γενικότερης

συντήρησης,

απεγκατάστασης,

μεταφοράς

υφιστάμενων

και

τοποθέτησης νέων οργάνων, καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την αξία
των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών, και κάθε άλλης εργασίας μετά της
προμήθειας των αναγκαίων υλικών, ώστε με την περάτωσή τους να πληρούνται οι
προϋποθέσεις πιστοποίησης των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα
ευρωπαϊκά πρότυπα και την επιθεώρηση των παιδικών χαρών, που έγινε από τον
φορέα ελέγχου. Επίσης, θα καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν, όσον
αφορά στη γενικότερη λειτουργία τους.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
3605/5-3-2019

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/μείο:
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Τηλέφωνο:
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.
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α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
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 Δ 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.
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
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
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Σελίδα 75 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
--Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο
μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις
πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
•

(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
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Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
Κωδικός
Εκδότης
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του
οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για 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
❍ Ναι
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❍ Όχι

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
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Εκδότης
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 της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
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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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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,
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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
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
-
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Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας
προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας
προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης
δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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

Σελίδα 86 από 108

19PROC004595032 2019-03-12
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
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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
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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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
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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
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
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά 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.
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους
ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον
αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά
έντυπα ΕΕΕΠ.
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας Ο οικονομικός
φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα
για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
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
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
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Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί
χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με
πιστοποίηση γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει,
καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 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
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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
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα
κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης
της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται
με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
Κωδικός
Εκδότης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν
να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
-

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

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.
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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 Εγγράφου Προμήθειας για τους
σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με αριθμό ……………….. για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
…………………
(και
ολογράφως)………………………………
υπέρ
της
Εταιρείας………………………………,
οδός…………………., αριθμός …, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….. για την προμήθεια αντικειμένων
με κωδικούς ………………………………………σύμφωνα με την αριθ. ……/……… Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….

Προς: (αναθέτουσα αρχή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ με αριθμό …………………….. για ΕΥΡΩ……………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………… (και ολογράφως) ......………………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
Εταιρείας ……………………………… οδός……..……………., αριθμός………, ΤΚ……………... (ή σε περίπτωση Ένωσης
υπέρ των εταιριών (1)…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που
υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς ……………………………. (αριθμός διακήρυξης
……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ευρώ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι …..-…..- 2019
Αριθ.Πρωτ.:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΟΣΟΥ ………………………€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Στο Καρπενήσι σήμερα ……………….., ημέρα …………, οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο Δήμος
Καρπενησίου, ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, στην οδό Ύδρας 6 και ΤΚ 361
00, με Α.Φ.Μ.: 998895715 και Δ.Ο.Υ Καρπενησίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/ην κ./κα.
……………………., αντιδήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και αφετέρου
ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία
«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός),
Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής
«Ανάδοχος», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον
πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , ανατέθηκε στον Ανάδοχο
«....................................................», η εκτέλεση της προμήθειας στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς
………………...
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί:
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Eίσοδος ΑΜΕΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
μ2

45236210

10,00

2

Αλογάκι με ελατήριο

τεμ

37535200-9

7,00

3

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση
Αποξήλωση
δαπέδουκαι
επανατοποθέτηση μύλου
Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση μύλου
και τσουλήθρας

κ.α.

50870000-4

2,00

τεμ

50870000-4

2,00

τεμ

50870000-4

2,00

A/A

ΕΙΔΟΣ

1

4
5
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CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Βρύση

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
τεμ

34928400-2

9,00

7

Δάπεδο για H>1.60

μ2

44112200-0

1.696,00

8

Δάπεδο για Η>1,80

μ2

44112200-0

320,00

9

Δάπεδο για Η>2,10

μ2

44112200-0

725,00

10

Διαμόρφωση διαδρόμου

μ2

45236210

20,00

11

Κάδος

τεμ

34928400-2

23,00

12

Κούνια παίδων διθέσια

τεμ

37535200-9

5,00

13

Κούνια νηπίων διθέσια

τεμ

37535200-9

1,00

14

Λαγουδάκι με ελατήριο

τεμ

37535200-9

2,00

15

Μονόζυγο

τεμ

37535200-9

1,00

16

Μοτοσυκλέτα με ελατήριο

τεμ

37535200-9

1,00

17

Μύλος παίδων

τεμ

37535200-9

6,00

18

Όργανο αναρρίχησης

τεμ

37535200-9

3,00

19

Παγκάκι

τεμ

34928400-2

16,00

20

Παπάκι ελατήριο

τεμ

37535200-9

3,00

21

Περίφραξη

μ.

34928400-2

170,00

22

Πινακίδα

τεμ

34928400-2

17,00

23

Πόρτα περίφραξης

τεμ

34928400-2

1,00

24

Ράμπα πρόσβασης Αμεα

μ2

45236210

24,00

25

Σύνθετο όργανο

τεμ

37535200-9

5,00

26

Συντήρηση παγκακιών

ΚΑ

50870000-4

1,00

κ.α.

50870000-4

16,00

τεμ

50870000-4

1,00

τεμ

37535200-9

11,00

A/A

ΕΙΔΟΣ

6

29

Συντήρηση προσαρμογή
υπαρχόντος εξοπλισμου και
δαπέδου
Συντήρηση τσουληθρών
του οργάνου
Τραμπάλα

30

Τραμπάλα με ελατήριο

τεμ

37535200-9

1,00

31

Τριθέσιο με ελατήριο με
ζωάκια

τεμ

37535200-9

1,00

27
28
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CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τσουλήθρα

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
τεμ

37535200-9

7,00

33

Τσουλήθρα μικρή

τεμ

37535200-9

2,00

34

Φωτιστικό

τεμ

34928400-2

7,00

A/A

ΕΙΔΟΣ

32

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΑΞΙΑ (€)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τη τεχνική προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με την οικονομική
του προσφορά και την αριθμ.: 3605/2019 διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε χώρο ή χώρους, εντός των
ορίων του Δήμου Καρπενησίου που θα υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εμπρόθεσμη παράδοση, οφείλει να
ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν, τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Ανάδοχο στους χώρους που θα του υποδείξει
ο Δήμος.
Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο στο Τμήμα
Οικονομικό στον ισόγειο χώρο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (Ύδρας 6-Καρπενήσι).
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του
αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων
εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, και να πάρει όλα τα κατάλληλα και
απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2.Κατά την εξόφληση, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει :
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας
3.Κατά τις πληρωμές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο:
α . 0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και παρακρατείται από κάθε
πληρωμή (αρ.36 παρ.6 ν.4412/16)
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β. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της αξίας της
σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16)
γ. 0,06% (αρ.375 Ν.4412/16) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), επί του καθαρού
συμβατικού τιμήματος και
δ . 4% φόρος εισοδήματος ( άρθρο 64 παρ 2 Ν. 4172/2013)
Οι παραπάνω πληρωμές θα πραγματοποιούνται, κάθε μήνα, μετά την υποβολή:
1.του πρακτικού οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής των προμηθειών.
2.του τιμολογίου Πώλησης από τον Ανάδοχο.
3. εξοφλητικής απόδειξης του αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη << Εξοφλήθηκε>>
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2019,
και συγκεκριμένα υπάρχει η με αριθμ. πρωτ οικ. 681 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου».με α/α Α-285 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των
υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον
Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 «παραλαβή υλικών «και 209 «χρόνος παραλαβής
υλικών »του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις του Δήμου .
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων
αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον
τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου.
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5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών,
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο
του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της
Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του
Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για
αθέτηση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι την
παράδοση και τοποθέτηση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
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2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ
των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις
που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Ευρυτανίας αρμόδια δικαστήρια.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται
μεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους
συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στη Διεύθυνση
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ.3605/05-03-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ"
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 314.631,40 ευρώ με ΦΠΑ
(ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΠΟΣΟΥ 300.000,00 €)
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………………………….……………………………………………………………………………..……………………,
ΜΕ ΕΔΡΑ …………………………………………………..…………………………………………………, Τ.Κ.…………….….….……..……..……,
ΟΔΟΣ………………………………….…………………………………….…………………….……………., ΑΡΙΘΜΟΣ……………………...……..,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………..……………….…………..……..……, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ…………….….……………….………….…………,
ΔΙΕΥΘ.ΗΛΕΚ.ΤΑΧΥΔΡ…………………..……………………………………...………………………………………………………..………………..
CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Eίσοδος ΑΜΕΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
μ2

45236210

10,00

2

Αλογάκι με ελατήριο

τεμ

37535200-9

7,00

3

κ.α.

50870000-4

2,00

τεμ

50870000-4

2,00

τεμ

50870000-4

2,00

6

Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση
Αποξήλωση
δαπέδουκαι
επανατοποθέτηση μύλου
Αποξήλωση και
επανατοποθέτηση μύλου
και τσουλήθρας
Βρύση

τεμ

34928400-2

9,00

7

Δάπεδο για H>1.60

μ2

44112200-0

1.696,00

8

Δάπεδο για Η>1,80

μ2

44112200-0

320,00

9

Δάπεδο για Η>2,10

μ2

44112200-0

725,00

10

Διαμόρφωση διαδρόμου

μ2

45236210

20,00

11

Κάδος

τεμ

34928400-2

23,00

12

Κούνια παίδων διθέσια

τεμ

37535200-9

5,00

13

Κούνια νηπίων διθέσια

τεμ

37535200-9

1,00

14

Λαγουδάκι με ελατήριο

τεμ

37535200-9

2,00

15

Μονόζυγο

τεμ

37535200-9

1,00

16

Μοτοσυκλέτα με ελατήριο

τεμ

37535200-9

1,00

17

Μύλος παίδων

τεμ

37535200-9

6,00

18

Όργανο αναρρίχησης

τεμ

37535200-9

3,00

A/A

ΕΙΔΟΣ

1

4
5
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CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Παγκάκια

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
τεμ

34928400-2

16,00

20

Παπάκι ελατήριο

τεμ

37535200-9

3,00

21

Περίφραξη

μ.μ.

34928400-2

170,00

22

Πινακίδα

τεμ

34928400-2

17,00

23

Πόρτα περίφραξης

τεμ

34928400-2

1,00

24

Ράμπα πρόσβασης Αμεα

μ2

45236210

24,00

25

Σύνθετο όργανο

τεμ

37535200-9

5,00

26

Συντήρηση παγκακιών

ΚΑ

50870000-4

1,00

κ.α.

50870000-4

16,00

τεμ

50870000-4

1,00

τεμ

37535200-9

11,00

A/A

ΕΙΔΟΣ

19

29

Συντήρηση προσαρμογή
υπάρχοντος εξοπλισμού και
δαπέδου
Συντήρηση τσουληθρών
του οργάνου
Τραμπάλα

30

Τραμπάλα με ελατήριο

τεμ

37535200-9

1,00

31

τεμ

37535200-9

1,00

32

Τριθέσιο με ελατήριο με
ζωάκια
Τσουλήθρα

τεμ

37535200-9

7,00

33

Τσουλήθρα μικρή

τεμ

37535200-9

2,00

34

Φωτιστικό

τεμ

34928400-2

7,00

27
28

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΑΞΙΑ (€)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:…………….…………………………………………………………………………………………….……..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού. Προσφορά η οποία θα δίδεται για τμήμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη

……………………………………………………./………./2019
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