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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 33 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
CPV : 37535200-9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 56/2021  
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Τεχνική έκθεση  

 Τεχνικές προδιαγραφές  

 Προϋπολογισμός  

 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    885.501,55€ 

 Φ.Π.Α. :    212.520,37€ 

 ΣΥΝΟΛΟ : 1.098.021,92€ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 33 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

€ 1.098.021,92 (συμπ. Φ.Π.Α.) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

- Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω 
των ορίων 

  

- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας, άμμου/βοτσάλου κατάλληλης κοκκομετρίας και αστικού εξοπλισμού για 

την πλήρη αναβάθμιση 33 υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου, όπως αναλυτικά φαίνονται 

στον κάτωθι Πίνακα: 

A/A 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝ. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(Μ2) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ / ΝΕΑ 

1 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 150 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥ 1000 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

3 ΦΙΔΑΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 400 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

4 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 150 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

5 ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ) 200 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

6 
ΣΕΛΛΑ 

ΜΗΛΙΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 250 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

7 ΣΕΛΛΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ) 90 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

8 ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 180 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

9 ΜΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟ 100 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

10 

ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΣΙΑΤΣΟΥ 380 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

11 ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΣΟΣΟΣ ΧΩΡΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΑΠΌ ΓΗΠΕΔΟ) 350 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

12 ΔΟΜΙΑΝΟΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 180 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

13 ΧΟΧΛΙΑ ΔΙΠΛΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

14 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

15 

ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

ΑΜΠΛΙΑΝΗ ΑΜΠΛΙΑΝΗ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

16 

ΔΟΜΝΙΣΤΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 350 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

17 
ΣΚΟΠΙΑ (ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ & 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ) 
120 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

18 ΜΕΣΟΚΩΜΗ ΜΕΣΟΚΩΜΗ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

19 ΡΟΣΚΑ ΕΚΛΗΣΙΑ 150 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

20 ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΟ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

21 

ΠΡΟΥΣΟΥ 

ΠΡΟΥΣΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 500 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

22 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 200 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

23 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 350 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

24 ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΑΡΕΝΤΑ - ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 200 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

25 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 350 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

26 ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΟΞΙΑΔH 150 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

27 ΑΝΙΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 200 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

28 ΣΥΓΚΡΕΛΛΟ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

29 ΜΟΥΖΙΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 300 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

30 ΚΛΑΥΣΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 200 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

31 ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ 35 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

32 
ΦΟΥΡΝΑΣ 

ΚΟΡΙΤΣΑ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 200 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

33 ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 320 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
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Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές παρουσιάζουν προβλήματα που καθιστούσαν την λειτουργία τους άκρως 

ακατάλληλη και επικίνδυνη, καθώς δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ' 

αρίθμ.28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την υπ' αρίθμ.27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7-2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π.: 30681/ 07-08-

2014 – «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας 

των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.»). 

Η προμήθεια έχει ως στόχο οι χώροι να εξοπλιστούν εκ νέου με πιστοποιημένους εξοπλισμούς, κατάλληλες 

επιφάνειες απορρόφησης κρούσεων και αστικό εξοπλισμό, καθώς και να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη 

παρέμβαση απαιτηθεί για την πλήρη συμμόρφωση των χώρων με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την 

ασφάλεια, την πληρότητα και την ορθή λειτουργικότητα τους, σύμφωνα με τα εν ισχύ πρότυπα ασφαλείας και 

τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και την 

Εγκύκλιο 44, όπως προαναφέρθηκαν. 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους των προδιαγραφών της 

μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, 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 κάθε άλλη δαπάνη για απαιτούμενες εργασίες και μικροϋλικά που πιθανόν να απαιτηθούν 

κατά την εγκατάσταση, ώστε κάθε παιδική χαρά να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της 

μελέτης. 

Η δαπάνη για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση του εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση των 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογίζεται στο ποσό του 1.098.021,92 ευρώ 

(συμπ. Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία 

των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06, του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η επιλογή των εξοπλισμών έγινε από την ελεύθερη αγορά, με κριτήρια – πέρα από τα πρότυπα ασφαλείας, τις 

πιστοποιήσεις και την κείμενη νομοθεσία – την προαγωγή και ανάπτυξη αισθητηριακών και κινητικών 

δεξιοτήτων (ισορροπία, αναρρίχηση, ενδυνάμωση των μυών, συντονισμός κοινωνικοποίηση, συνεργασία, 

παιχνίδι ρόλων, συμμετοχή για όλους, ενίσχυση της φαντασίας, ανάπτυξη θετικού ανταγωνισμού και 

συναγωνισμού, κλπ).  

Η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 

27 του ν. 4412/16 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’) και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/ 9.3.2021) 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.  
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε 

τμήματα. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 37535200-9. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.” 

 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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
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 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 

στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 

εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 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” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.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. 

 η υπ’ αριθμ. 56/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου  

 η υπ’ αριθμ. 344/2022 Απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων του διαγωνισμού (ΑΔΑ:6ΔΟ8ΩΕΓ-Δ7Ι) 

 η υπ’ αριθμ. Α-1098/2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:  ΨΦΣΒΩΕΓ-62Κ) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της προμήθειας 
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Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 

% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν4412/2016. Η εγγύηση 

συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που καθορίζουν τα 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 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 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 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 παράδοση των ειδών στο Δήμο κατά τα οριζόμενα στην  

διακήρυξη, που συνοδεύει την 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 Όλα τα 

είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα 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. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, 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 θα παραδοθούν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδίδονται εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δε 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Συμβατική προθεσμία 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους 

θέση στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος και σε πλήρη λειτουργία.  

 

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. 

 

Καρπενήσι,30/08/2022 

 

Συντάχθηκε      Εγκρίθηκε 

        Βασίλειος Μαντέκας                    Μαρία Παπαδοπούλου 

   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 

   Παναγιώτης Καράμπελας 

                 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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