ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Αγία Κυριακή Θεριακησίου 45500 ιωάννινα
Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Σπυρίδων
Τηλ.: 2654360104

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ: ΚΗΜΔΗΣ
Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 25 / 4 / 2019
Αρ. Πρωτ.: 3665

Διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού
(άρθρο 116 & 117 του Ν.4412/2016)
Για την
«Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

«Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»

Ο Δήμαρχος Δωδώνης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 116 & 117 του Ν.4412/2016) με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε.
Λάκκας Σουλίου » με ενδεικτικό προϋπολογισμό Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) – 52.419,35 € χωρίς ΦΠΑ - για την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους 2019 σε βάρος των Κ.Α. 15-7135.007

CPV:
37535200-9 (εξοπλισμός παιδικής χαράς)
37535210-2 (κούνιες παιδικής χαράς)
37535240-1 (τσουλήθρες για παιδικές χαρές)
37535250-4 (τραμπάλες για παιδικές χαρές)
44614000-7: κάδοι
34991000-0: Φωτιστικά Σώματα
34928200-0: Περιφράξεις
33682000-4: Πλακίδια από ελαστικό

Στοιχεία Επικοινωνίας: (Αρμόδιο Τμήμα διενέργειας διαγωνισμού - Τμήμα Προμηθειών)
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δωδώνης
Διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου, Τ.Κ.44500, Ηπείρου
Τηλ.: 2654360104
Fax: 2654360143
E-mail: support@dodoni.gr
NUTS 1: EL5 (Γεωγραφική Ομάδα: Βόρεια Ελλάδα)
NUTS 2: EL54 (Περιφέρεια: Ηπείρου)
NUTS 3: EL543 (Νομός: Ιωαννίνων)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Προϋπολογισμός: 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου »
Ισχύουσες διατάξεις
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
i. Η παρούσα διακήρυξη
ii. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι
τροποποιήσεις αυτού.
iii. Οι διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
iv. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις».
v. Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ
161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»
vi. Οι διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
vii. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 &
117.
viii. Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
ix. Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.»
x. Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……»
xi. Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
xii. Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δωδώνη οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. 157135.007
xiii. Η με αριθμό 193/19 Α.Α.Υ.
xiv. Η υπ’ αριθμ. 43/19 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν:
1. η διαδικασία προμήθειας και η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με
την αναληφθείσα Α.Α.Υ
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2. οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»
xv. Η υπ’ αριθμ. 43/19 απόφαση Ο.Ε. για συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών
xvi. Η υπ’ αριθμ. 43/19 απόφαση Ο.Ε. για συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
xvii. Οι ανάγκες του Δήμου για την Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
xviii. Τα άρθρα 43,44,45 του Ν. 4605 ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019.

Άρθρο 1ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα:
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 2ο
Φάκελος Προσφοράς
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού
της αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 92
του Ν. 4412/2016) εκτός από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν (μετά από πρωτοκόλληση στο Δήμο) στην Αρμόδια Ε.Δ.Δ.
του Δήμου Δωδώνης μέσα σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα
αναγράφεται ευκρινώς:
i.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς τον ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ για την «Προμήθεια Οργάνων και Υλικών
Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»
ii.
Ο αριθμός της δημοσίευσης της προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) είναι ο
αριθμός πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του δήμου
iii.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
iv.
Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
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«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 65.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
[στοιχεία προσφέροντα]
Προς:
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Αγία Κυριακή Θεριακησίου, Ηπείρου , ΤΚ: 44500
Τηλέφωνο 26543-60138
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
3. Στην διαδικασία οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1. ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.
2. ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει:
- τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της
παρούσης διακήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα III
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ.
2.
4. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, αλλά
κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την καταληκτική
ημερομηνία του διαγωνισμού, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του
αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι:
 όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο,
 όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του,
 όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο
κατά τα παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους.
 Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, όταν
συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής εφόσον προσκομίσει
παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση καθώς και αστυνομική ταυτότητα
εκτός φακέλου.
5. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση και
ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία
το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της καταληκτική ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Οι προσφορές αυτές πρωτοκολλώνται (αναγράφεται στον φάκελο η ημέρα
υποβολής τους), δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του
διαγωνισμού.
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Άρθρο 3ο
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρα 73, 74 και 75)
1.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί
πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ (αριθμός 158/2016 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ {3698/Β/16-112016 ΦΕΚ}) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και συνίσταται
σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ιδίου
νόμου:
1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν &
2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου σε αρχείου doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη
μορφή.
2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο παρόν ΤΕΥΔ είναι οι εξής:
1. να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 73. 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 εν λόγω οικονομικού φορέα 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.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τους διαχειριστές’. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει στην παρούσα κατάσταση
Α 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. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη
απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73.
2. Να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β το
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα,
όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2.
3. Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί με την ΚΥΑ του άρθρου 74 του Ν.4412/16 η
ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
4. Να πληρείται το κριτήριο επιλογής, όπως αποτυπώνεται στο Μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ
(καταλληλόλητα) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75, βάσει της οποίας ο οικονομικός
φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
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που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ
του Προσαρτήματος Α (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν
λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής 1, 2 και 3, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
3. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
 Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.
 Το Μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. Το Μέρος ΙΙ.Β
συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς με στοιχεία σχετικά με το πρόσωπο / πρόσωπα που
είναι αρμόδια / εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς
της παρούσας διαδικασίας. Το Μέρος II.Γ συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς που
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων για οικονομική / χρηματοοικονομική / τεχνική /
επαγγελματική ικανότητα. Το Μέρος II.Δ συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς μόνο στην
περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, κατά την
εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται.
 Τα Μέρη ΙΙΙ. Α, Β, Γ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
 Τα Μέρη ΙV. Α, Γ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
 Το Μέρος V δεν απαιτείται.
 Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Η τελευταία
παράγραφος του Μέρους VI («Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου
……») συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο/οι υπογράφων/ντες το ΤΕΥΔ δίνει/ουν τη
συγκατάθεσή του/τους στον Δήμο για να αποκτήσει πρόσβαση στο δικαιολογητικό του Μέρους
ΙΙΙ.Α (δηλαδή το απόσπασμα ποινικού μητρώου).
1. Όπου υπάρχει διαδικτυακή διεύθυνση δημόσιας αρχής που εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα
έγγραφα, δεν συμπληρώνεται, μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 81.
2. Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
3. Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας, πρέπει να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας χωριστό
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II
έως ΙV (βλέπε παρ. 4 της παρούσας {Κ.Ο. Νο 15}).
4. Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017
(Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016) «1. ….είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).».
5. Ενώσεις οικονομικών φορέων (άρθρα 19 και 96).
1. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
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κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
2. Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ. Α. και
συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να
υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II έως ΙV.
3. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
6. Κυρώσεις
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 εδάφ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή γενικότερα κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας.
Άρθρο 4ο
Φάκελος με Δικαιολογητικά συμμετοχής-διευκρινίσεις
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα υποβληθούν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, είναι σύμφωνα
με το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, και πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται
παρακάτω, κατατίθενται μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και περιέχει:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης ήτοι ποσό
1.048,39 €.
2. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της
παρούσας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του
Ν.4412/2016 «Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα …… δικαιολογητικά των …. β΄ (ΤΕΥΔ), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
……..»
3. Πιστοποιητικά / σημάνσεις / βεβαιώσεις κλπ σύμφωνα με το Παράρτημα I της διακήρυξης –
Τεχνικές Προδιαγραφές. (Μέρος IV. Γ του ΤΕΥΔ) καθώς και τεχνικά φυλλάδια ώστε να ελεγχθεί
η συμμόρφωση των προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών με τα περιγραφόμενα στην
τεχνική περιγραφή.
4. Πιστοποιητικό διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας OHSAS 18001:2007 της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας ή άλλου
ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας συντήρηση, εγκατάσταση και τεχνική
υποστήριξη Οργάνων Παιδικής Χαράς & Αθλητικού & Αστικού Εξοπλισμού & Επιφανειών
Πτώσεων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών.
5. iv. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ενέργειας ISO 50001:2011 της εκάστοτε
κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας ή άλλου
ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας συντήρηση, εγκατάσταση και τεχνική
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

υποστήριξη Οργάνων Παιδικής Χαράς & Αθλητικού & Αστικού Εξοπλισμού & Επιφανειών
Πτώσεων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών.
v. Πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC Chain of Custody. Ο κατασκευαστής
των οργάνων παιδικής χαράς πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού την πιστοποίηση FSC
που θα πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται την πιστοποιημένη ξυλεία στην διάρκεια της παραγωγικής
του διαδικασίας: FSC Chain of Custody. Οι ανωτέρω πιστοποίηση FSC θα έχει εκδοθεί από
αρμόδιο φορέα πιστοποίησης που θα είναι διαπιστευμένος από αρμόδια Αρχή διαπίστευσης.
Θα υποβληθεί σε αντίγραφο του πρωτότυπου και θα είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά
Επιπλέον ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει 4 άτομα
εξειδικευμένα στην τοποθέτηση του εξοπλισμού. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική
κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά
επάρκειας ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης παιδικών χαρών ότι έχουν ολοκλήρωση
θεωρητική και πρακτική εξέταση και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν
συγκεκριμένα την τοποθέτηση και συντήρηση εξοπλισμού παιδικής χαράς.
ix. Επιπλέον ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει 3
άτομα εξειδικευμένα στην επιθεώρηση και συντήρηση βάση του ΕΝ1176. Τα άτομα αυτά, τα
οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται
από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν
πιστοποιητικά επάρκειας ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης παιδικών χαρών ότι έχουν
ολοκλήρωση θεωρητική και πρακτική εξέταση και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να
αναλάβουν συγκεκριμένα την επιθεώρηση των χώρων.
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού των οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να διαθέτει
Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο FSC Chain of Custody που θα
πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται την πιστοποιημένη ξυλεία στην διάρκεια της παραγωγικής του
διαδικασίας: FSC Chain of Custody.
Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην διαδικασία αποσφράγισης προσφορών
θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας εκτός
φακέλου.
Επί πλέον η επιτροπή μπορεί να ζητήσει και ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να
καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά του, δείγματα των ζητούμενων,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016 και με τις τεχνικές προδιαγραφές,
υλικών των προμηθευόμενων ειδών για τα κατωτέρω:.

Τεμάχιο δικολλητής κολόνας 95x90mm

Τμήμα αντιολισθητικού δαπέδου σημύδα 21mm

Τεμάχιο HPL πάχους 12mm και 18mm

Τεμάχιο αντιολισθητικού HPL

Τεμάχια δαπέδου ασφαλείας (για όλα τα πάχη που θα χρησιμοποιηθούν)

Δοχείο απορριμμάτων Durapol (σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές)

Άρθρο 5ο
Φάκελος Οικονομική Προσφορά
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, που περιέχεται μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, με
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα περιέχει την οικονομική προσφορά του προσφέροντα
{Παράρτημα III} πλήρως συμπληρωμένη σε ευρώ, και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016
στις διαδικασίες προμηθειών, ισχύει επιπλέον ότι η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα,
όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
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Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα
όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η κατακύρωση θα γίνει στον
προσφέροντα που θα δώσει την ποιό συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο,
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους του φορείς
που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.
Άρθρο 6ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του Ν.4412/2016 ισχύουν:
1.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διακήρυξη, πρέπει να υποβάλλουν, εμπρόθεσμα προσφορά
επί αποδείξει (αίτηση συμμετοχής που θα πρωτοκολληθεί) εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα
έγραφα της σύμβασης.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα της
παρούσης μέσα.
3.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην αρμόδια επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα
διακήρυξη.

4.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία (14 / 5 /
2018, ημέρα Τρίτη) στην αρμόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης (12:30 π.μ. {έναρξη υποβολής προσφορών} μέχρι και 13:00 π.μ. {λήξη υποβολής
προσφορών}). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας
επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.

5.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.

6.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον συμμετέχοντα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

7.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο 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.

8.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
Άρθρο 7ο
Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για
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χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του
διαγωνισμού.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/16.
Άρθρο 8ο
Τρόπος αποσφράγισης προσφορών
1. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην περίληψη διακήρυξης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 «εχεμύθειας» του Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
2. Τα στάδια του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, έχουν ως εξής:
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
στην συνοπτική διαδικασία, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής,
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η επιτροπή
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ιδία και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί η σχετική πρόσκληση.
2. Οι κατά του ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί η σχετική ειδική πρόσκληση και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο
στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατά το άρθρο 11 της παρούσης
διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
4. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια
ακριβώς τιμή ανά τμήμα, α αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Έχοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 117 (Συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν.4412/2016 «Η
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.»
Άρθρο 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς
τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων.
2. Ελέγχουν την καταλληλόλητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
3. Ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, (αντιστοίχηση τεχνικών προδιαγραφών με προσφερόμενα
υλικά).
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4. Εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση
της διαδικασίας.
5. Γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
6. Στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως
επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου.
7. Γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
Άρθρο 10ο
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Σύμφωνα άρθρο 102 του Ν.4412/2016 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της
παρούσης διακήρυξης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή την παρούσα διακήρυξη. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά
τα προηγούμενα, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων
σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά
σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 11ο
Ενστάσεις- Παράβολο
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για τις ενστάσεις ισχύουν:
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 376 του
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολού,
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 12ο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α'
74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
1.

Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
(Μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ)
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986:
 Στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε
αυτούς προσωπικό.
 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 Στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι η προσφορά ισχυει επί ποινή
αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή
της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό
διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας του διαγωνισμού.
3. Ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οινονομικού φορέα.
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 Στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του, 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 ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
(Ενημέρωση -- Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/1001/31-05-2018 έγγραφο της
Επιθεώρησης Εργασίας, έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση πιστοποιητικού της
παρ. 2γ του άρ. 73 του Ν.4412/2016. Προς το παρόν, ωστόσο, η ανωτέρω υπηρεσία ΔΕΝ χορηγεί το εν
λόγω πιστοποιητικό αλλά μία απάντηση η οποία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 2γ του άρ. 73
του Ν.4412/2016, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να ισχύ η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή αντίστοιχη
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα ανωτέρω παρ. 17 αρθρ. 376 Ν4412/16.)
 .
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε 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. (Μέρος ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ) δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. (Μέρος ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ).
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Αν ο οικονομικός φορέας 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. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. (Μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ)
 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως την ανωτέρω ασφαλιστική
ενημερότητα, η οποία θα καλύπτει τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Στη συνέχεια, μόνο ο
προσωρινός ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα
της πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη
ασφαλιστική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. (Μέρος IV. Α του ΤΕΥΔ).
7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, ο οικονομικός φορέας, 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.
Όσον αφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά, 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 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 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
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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 διαγωνιζόμενος (παρ. 2 άρθρο 80 του Ν.4412/2016).
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
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με τους
λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, την καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των
προσφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 75 του ιδίου νόμου, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με
τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ιδίου νόμου.
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). Ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα (Αγγλικά), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα
στην Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των Ν.4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 Ν.4412/2016 ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του ιδίου νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Για την υποβολή εγγράφων ισχύουν τα εξής:
 Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες
διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (παρ. 13 λαρθρ. 80 Ν4412/16).
 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Επίσης για το χρόνο έκδοσής τους ισχύει ότι τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο
τρόπο:
 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ.
γ' της παρ.2 τουάρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου
73 [μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους,
 Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική,
ασφαλιστική ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη περίπτωση,
 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου,
μητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,
και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους,
 Οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους και
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών

Άρθρο 13ο
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016 στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
1. Παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
2. Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με
υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος,
έπειτα από σχετική πρόσκληση. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 14ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την
συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Δωδώνης, καθώς και τις
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ειδών προμήθειας
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της
σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από
γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
1. Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
2. Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
3. Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
4. Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται:
 Ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας.
 Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.
Σελίδα | 17

Άρθρο 15o
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Ρήτρες
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το
5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. Εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) 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. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο
που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
i. Την ημερομηνία έκδοσης
ii. Τον εκδότη
iii. Να απευθύνεται στον Δήμο Δωδώνης.
iv. Τον αριθμό της εγγύηση
v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
vi. Την πλήρη επωνυμία τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
vii. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως.
ix. Ότι ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Δράμας.
x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
xi. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης Η παρούσα ισχύει μέχρι και την λήξη ισχύος της
σύμβασης.
xii. Τον τίτλο και τον αριθμό της σύμβασης
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση
λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι
εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. Ειδικά το γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
1. την ημερομηνία έκδοσης,
2. τον εκδότη,
3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. τον αριθμό της εγγύησης,
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
6. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
7. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
8. τον τίτλο της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16ο
Απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα
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1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν, κατά τον έλεγχο των …..
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή
ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου ………., και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.…..».
2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν
υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου…. και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.»
3. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν από τα ….. δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75 απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και …. η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.»
4. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
5. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής της
παρούσας,
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται,
7. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102
8. Απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102,
9. Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση,
10. Απορρίπτονται αντιπροσφορές,
11. Απορρίπτονται προσφορές που δεν υποβάλλονται για το ΣΥΝΟΛΟ των ζητούμενων ειδών μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Άρθρο 17ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «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,
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,
……..»
2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «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
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του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.»
3. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Στον οικονομικό φορέα που
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση…….
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.»
Άρθρο 18ο
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους κατά τον χρόνο του διαγωνισμού καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής). Ο ΦΠΑ των
προμηθευομένων ειδών και των υπηρεσιών βαρύνει τον δήμο.
Άρθρο 19ο
Παράδοση των ειδών
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη εντός οχτώ (8) μηνών και η παράδοση των
ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς και η μεταφορά και η
φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206 & 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 20ο
Παραλαβή προμήθειας
Η παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, μετά από εξέταση.
Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρο 208 και 209 του Ν.4412/2016.
Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνα με την
προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της
προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο
ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της
προσφοράς, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής μετά και από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, κρίνει ότι τα
νέα τεχνικά χαρακτηριστικά υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αρχικής σύμβασης και είναι μέσα στα
πλαίσια της εξέλιξης και της βελτίωσης των προς προμήθεια ειδών. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν
είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση των ειδών με άλλον που να πληροί επακριβώς τους
όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση του ανάδοχου θα εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 21ο
Χρόνος Παράδοσης
Ως χρόνος τελικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 206 του Ν.4412/2016) κατά την διάρκεια της οποίας ο
προμηθευτής δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.
Άρθρο 22ο
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Πληρωμές
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της προμήθειας των ειδών καθώς και
των εργασιών τοποθέτησης αυτών, την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και συμμόρφωσης
σύμφωνα με την παρ. 25 του τιμολογίου της μελέτης του Παραρτήματος Ι.
Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 23ο
Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών - Παραλαβή τευχών διαγωνισμού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από το Γραφείο Προμηθειών το
οποίο διενεργεί τον διαγωνισμό (Αρμόδιος Κ. Παπαδημητρίου Σπυρίδων) και η παραλαβή της γίνεται είτε
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την υποβολή σχετικής αίτησης (η αίτηση θα
αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωδώνης και θα αποσταλεί με Ε-mail (support@dodoni.gr) ή θα
κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου) εντός προθεσμίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της.
Επίσης, πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στο ανωτέρω τηλέφωνο και fax.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη
διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους
αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης
υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Γραφείο Προμηθειών και θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (Ε.Δ.Δ.) στο Δημοτικό Κατάστημα Αγία Κυριακή
Θεριακησίου, Ηπείρου , ΤΚ: 44500, αίθουσα [Δημοτικού Συμβουλίου] - σε ημερομηνία και ώρα που θα
οριστεί με την περίληψη διακήρυξης. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν
φτάσει στην έδρα του Δήμου - με ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα.
Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
καθώς επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού) ανέρχεται σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το
άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η αίτηση προσκόμισης διακήρυξης, η αίτηση συμμετοχής και το έντυπο
της οικονομικής προσφοράς διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
Δωδώνης στη διεύθυνση: http://www.dodoni.gr. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κάνει χρήση αυτής
της δυνατότητας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ενημερώσει (με e-mail) την Αναθέτουσα Αρχή έτσι ώστε
εάν και εφόσον απαιτηθεί να μπορεί να ενημερωθεί για τροποποιήσεις ή αλλαγές στα έγγραφα της
διακήρυξης.
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 24ο
Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106)
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Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
1. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και
τα έγγραφα της σύμβασης ή
2. στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, Επίσης, η ματαίωση της
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i.
λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
ii.
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
iii.
αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
iv.
αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
v.
στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
vi.
για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην εφαρμογή των
παρ.3-5 του άρθρου 106.

Αγία Κυριακή 25 / 4 / 2019
O Δήμαρχος Δωδώνης
Ντακαλέτσης Χρήστος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης & Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
Δαπάνη
Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου
Με Κωδικό και Περιγραφή στο Κοινό Λεξιλόγιο των Δημοσίων Συμβάσεων
37535200-9 (εξοπλισμός παιδικής χαράς)
37535210-2 (κούνιες παιδικής χαράς)
37535240-1 (τσουλήθρες για παιδικές χαρές)
37535250-4 (τραμπάλες για παιδικές χαρές)
44614000-7: κάδοι
34991000-0: Φωτιστικά Σώματα
34928200-0: Περιφράξεις
33682000-4: Πλακίδια από ελαστικό

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 65.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ24%
Κ.Α. 15-7135.007

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

65.000,00 €
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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε τρεις (3) παιδικές χαρές
στο Δήμο Δωδώνης συγκεκριμένα στο Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου.
Συγκεκριμένα, η προμήθεια περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό ανά παιδική χαρά:
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Τ.Κ Σιστρούνι
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κούνια Μεταλλική Π 2Θ παίδων

τμχ

1

2

Παιχνίδι ελατηρίου 1-3 Θ

τμχ

1

3

Τσουλήθρα παίδων μεταλλική

τμχ

1

4

Πάνελ δραστηριότητας 1

τμχ

1

5

Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π. 130cm,
Βάρος 25kg/m2

τ.μ

42

Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π. 150cm,
Βάρος 34kg/m2

τ.μ

28

μ

53

6
7

Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. €/m

8

Πόρτα για ξύλινη περίφραξη ίσια µε µήκος 100cm.

τμχ

1

9

Δοχείο απορριμμάτων κλειστού τύπου

τμχ

1

10

Πινακίδα Π.Χ εγχάρακτη από HPL (60 Χ 100cm) Υ 200cm

τμχ

1

11

Βρύση Π.Χ συνεφάκι

τμχ

1

12

Παγκάκι Μανιτάρι

τμχ

2

13

Τραπέζι μανιτάρι

τμχ

1

14

Πιστοποιηση Παιδικής Χαράς

τμχ

1

15

Γενικές Εργασίες

κατ' αποκ.

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Τ.Κ Βαργιάδες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κούνια Μεταλλική Π 2Θ παίδων

τμχ

1

2

Ελατήριο ΠΧ ακρίδα

τμχ

1

3

Σύνθετο με τούνελ και γέφυρες

τμχ

1

4

Λαβύρινθος ΠΧ ποντίκι

τμχ

1

5

Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π. 130cm,
Βάρος 25kg/m2

τ.μ

91
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6

Τραπεζάκι Πικ Νικ παιδικής χαράς

τμχ

1

7

Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. €/m

μ

34

8

Πόρτα για ξύλινη περίφραξη ίσια µε µήκος 100cm.

τμχ

2

9

Βρύση Π.Χ συνεφάκι

τμχ

1

10

Δοχείο απορριμμάτων κλειστού τύπου

τμχ

1

11

Πινακίδα Π.Χ εγχάρακτη από HPL (60 Χ 100cm) Υ 200cm

τμχ

1

12

Πιστοποιηση Παιδικής Χαράς

τμχ

1

13

Γενικές Εργασίες

κατ' αποκ.

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Τ.Κ Μπεστιά
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Κούνια Μεταλλική Π 2Θ παίδων

τμχ

1

2

Τσουλήθρα Παίδων

τμχ

1

3

Τραμπάλα ελατηρίων 6 θέσεων

τμχ

1

4

Πάνελ δραστηριότητας 2

τμχ

1

5

Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π. 130cm,
Βάρος 25kg/m2

τ.μ

72

6

Επιστύλιο φωτιστικό σώμα LED με διακοσμητικό βραχίονα

τμχ

1

7

Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. €/m

μ

48

8

Πόρτα για ξύλινη περίφραξη ίσια µε µήκος 100cm.

τμχ

1

9

Τραπεζάκι Πικ Νικ παιδικής χαράς

τμχ

1

10

Πινακίδα εγχάρακτη από HPL (60 Χ 100cm) Υ 200cm

τμχ

1

11

Δοχείο απορριμμάτων κλειστού τύπου

τμχ

1

12

Πιστοποιηση Παιδικής Χαράς

τμχ

1

13

Γενικές Εργασίες

κατ' αποκ.

1

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα πέντε
χιλιάδες ευρώ (65.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) – 52.419,35 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τους κωδικούς Κ.Α. 15-7135.007
με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»
Αγία Κυριακή 18/3/2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό για
τον οποίο προορίζονται και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται παρακάτω
αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά.
Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών.
Η προσφορά θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την
προέλευση και ότι άλλο αποδεικνύει τη γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής που θα διασφαλίζει την
ομαλή και ασφαλή χρήση τους.
Ειδικότερα:
1. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
2. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά
προτύπων ΕΝ 1176 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
3. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1,
ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς
την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Εfl, επί ποινή αποκλεισμού.
Ο προσφέρων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του:
i. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας του
εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά
με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων
ασφαλείας συντήρηση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Οργάνων Παιδικής Χαράς & Αθλητικού
& Αστικού Εξοπλισμού & Επιφανειών Πτώσεων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών.
ii. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας
εταιρείας του εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας ή άλλου ισοδύναμου
πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού
εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας συντήρηση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη Οργάνων
Παιδικής Χαράς & Αθλητικού & Αστικού Εξοπλισμού & Επιφανειών Πτώσεων Ασφαλείας Παιδικών
Χαρών.
iii. Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ή άλλων ισοδύναμων πιστοποιητικών, του
προμηθευτή ή της εταιρείας βάσει σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτει ο κάθε
συμμετέχων, που πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών παιδικής
χαράς και δαπέδων ασφαλείας, σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού
παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε
συμμετέχων οφείλει να δηλώνει στην δήλωσή του την εταιρεία που πρόκειται να αναλάβει την
εγκατάσταση, ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο τον συμμετέχοντα. Στην περίπτωση που ο
συμμετέχων είναι και ο υπεύθυνος τοποθέτησης, στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται η υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της τοποθέτησης περί αποδοχής λήψης
της ευθύνης τοποθέτησης στο όνομα του συμμετέχοντα, επί ποινή αποκλεισμού.
iv. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της τοποθέτησης ότι θα πραγματοποιεί τους λειτουργικού
ελέγχους στις παιδικές χαρές ανά τρεις μήνες (3) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176 μέρος 7 για ένα
χρόνο (από την επόμενη της οριστικής παραλαβής) και την σύνταξη έκθεσης με τα ευρήματα του.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή ο Δήμος μπορεί να προβεί στην επιδιόρθωση ή συντήρηση του
εξοπλισμού.
v. Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του αναδόχου,
καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια.
vi. Εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της για τα προς
προμήθεια είδη, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης δε μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών. Στην
εγγύηση δεν περιλαμβάνονται βλάβες και φθορές που προέρχονται αποδεδειγμένα από
βανδαλισμούς και δολιοφθορές.
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Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων
στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία
αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.
Θα υποβληθούν επίσης επί ποινή αποκλεισμού πλήρη τεχνική περιγραφή, εικονογραφημένο υλικό,
αναλυτικά σχέδια κατόψεων και όψεων, όπου να διαφαίνεται η τελική μορφή αλλά και οι βασικές
διαστάσεις του κάθε εξοπλισμού [Διαστάσεις εξοπλισμού (μήκος, πλάτος, ύψος) και Διαστάσεις χώρου
ασφαλείας (μήκος, πλάτος, μέγιστο ύψος πτώσης)]
εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης των εξοπλισμών. Το υλικό αυτό θα πρέπει να τεκμαίρει την
πλήρη συμφωνία των προσφερόμενων από τον ανάδοχο ειδών με τα προδιαγεγραμμένα από τη Μελέτη
είδη, τόσο σε επίπεδο μορφής και διαστάσεων αλλά και σε επίπεδο υλικών και ποιότητας κατασκευής
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά
του, φωτογραφίες των ζητουμένων καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών..
Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των
ειδών καθώς και η δημιουργία της υπόβασης για την τοποθέτηση του δαπέδου ασφαλείας.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο κάτω μέρος (πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να
αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο που μπορεί να βλάψουν
μακροχρόνια την ξυλεία . Οι βάσεις πάκτωσης φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψος ασφαλείας από το
έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. Είναι
κατασκευασμένες από στραντζαριζμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα. Είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να
δίνουν στιβαρότητα στην κατασκευή.
Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις
ακμές, υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα
φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά, με υγρασία (8-10%). Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με
κόλλες όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176.
Όλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, τα οποία είναι
βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται, όπως
προδιαγράφεται στην οδηγία ΕΝ1176, δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. Κατάλληλα για
εξωτερική χρήση. Ακόμα, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σημύδα (πλακάζ θαλάσσης) είναι εμποτισμένα φύλλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου,
με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής ,είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες. Η ειδική σύνθεση του το καθιστά μοναδικό υλικό στην κατηγορία του γιατί αποτελείται από
διάφορες στρώσεις πεπιεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) t=1,5mm.
Το HPL τύπου MEG (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές
συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε
συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο
διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην
ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική αυτή επιφάνεια εξασφαλίζει την προστασία του υλικού και από graffiti,
καθότι δεν αφήνει πόρους στο υλικό, με αποτέλεσμα το graffiti να μπορεί να καθαρίσει εύκολα και να μην
απαιτείται βαφή της επιφάνειας.
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή
βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. Τα χρώματα που
χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37.
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Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία
παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού όπως
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλη
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176 που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το
πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA).
Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς είναι κατασκευασμένα
από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο. Είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, έχουν αντοχή στην υπεριώδη
ακτινοβολία και είναι ανακυκλώσιμα. Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των
σχοινιών και στους μηχανισμούς κίνησης.
Το Durapol είναι υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες, πιθανούς βανδαλισμούς και
χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του δεν θα απαιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα του
διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα όργανα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2017
και φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, με το
οποίο πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
Ο εξοπλισμός διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή
κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την
χρήση και την συντήρηση του.
Αγία Κυριακή 18/3/2019

Ο Συντάξας
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) – 52.419,35 € χωρίς ΦΠΑ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣ.

M/M

1

Κούνια Μεταλλική Π 2Θ παίδων

3

τμχ

2

Σύνθετο με τούνελ και γέφυρες

1

τμχ

3

Τσουλήθρα Παίδων

1

τμχ

4

Τσουλήθρα παίδων μεταλλική

1

τμχ

5

Τραμπάλα ελατηρίων 6 θέσεων

1

τμχ

6

Ελατήριο ΠΧ ακρίδα

1

τμχ

7

Παιχνίδι ελατηρίου 1-3 Θ

1

τμχ

8

Πάνελ δραστηριότητας 1

1

τμχ

9

Πάνελ δραστηριότητας 2

1

τμχ

10

Λαβύρινθος ΠΧ ποντίκι

1

τμχ

11

Παγκάκι ΠΧ Μανιτάρι

2

τμχ

12

Τραπεζάκι Πικ Νικ παιδικής χαράς

2

τμχ

13

Τραπέζι μανιτάρι

1

τμχ

14

Δοχείο απορριμμάτων κλειστού τύπου

3

τμχ

15

Πινακίδα εγχάρακτη από HPL (60 Χ 100cm) Υ 200cm

3

τμχ

16

Βρύση Π.Χ συνεφάκι

2

τμχ

17

Επιστύλιο φωτιστικό σώμα LED με διακοσμητικό
βραχίονα

1

τμχ

18

Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. €/m

135

τμχ

19

Πόρτα για ξύλινη περίφραξη ίσια µε µήκος 100cm.

4

τμχ

205

τμχ

28

τμχ

20
21

Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π.
130cm, Βάρος 25kg/m2
Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π.
150cm, Βάρος 34kg/m2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
572,00
€
6.160,00
€
1.177,00
€
737,00
€
990,00
€
429,00
€
583,00
€
517,00
€
627,00
€
440,00
€
484,00
€
418,00
€
638,00
€
726,00
€
440,00
€
275,00
€
660,00
€
58,30
€
215,60
€
63,80
€
67,54
€

ΔΑΠΑΝΗ
1.716,00 €
6.160,00 €
1.177,00 €
737,00 €
990,00 €
429,00 €
583,00 €
517,00 €
627,00 €
440,00 €
968,00 €
836,00 €
638,00 €
2.178,00 €
1.320,00 €
550,00 €
660,00 €
7.870,50 €
862,40 €
13.079,00 €
1.891,12 €
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200,00

22

Πιστοποίηση Χώρου

3

τμχ

23

Γενικές εργασίες

1

κατ΄
αποκοπ
ή

€
7.590,34
€
Σύνολο:
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο:

600,00 €
7.590,34 €
52.419,36 €
12.580,64 €
65.000,00 €

Αγία Κυριακή 18/3/2019

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Κούνια Μεταλλική Π 2Θ παίδων.
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
310 cm
Μήκος :
700 cm
Πλάτος :
125 mm
Πλάτος :
310 cm
Ύψος :
240 cm
Μέγιστο ύψος πτώσης : 120 cm
Ηλικιακή ομάδα : 3-14 ετών.
Πρόταση χρήσης :
2 Άτομα
Δραστηριότητες : Κούνια –Αιώρηση.
Διάταξη:
Η κατασκευή απαρτίζεται από το μεταλλικό σκελετό σχήματος Π και δύο καθίσματα παίδων με τα στοιχεία
ανάρτησης τους.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Σκελετός από Μεταλλική κούνια ‘Π’ 2 θέσεων
Ο σκελετός της κούνιας αποτελείται από την οριζόντια δοκό η οποία κατασκευάζεται από ενισχυμένο
σιδηροσωλήνα Φ125 και στηρίζεται σε δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα Φ125. Οι
κολλήσεις για την κατασκευή των της άρθρωσης γίνονται σύμφωνα πιστοποιητικό συγκολλητή ΕΝ ISO 96061 για την απόδειξη της ποιότητας και της ασφάλειας της κατασκευής, το οποίο πρέπει να προσκομίζεται
προκαταρτικά στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η
ανάρτηση θα υλοποιηθεί με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο μέσα στο οποίο θα
τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
(DIN 766). Οι ορθοστάτες είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοσωλήνα Φ125 Χ 3 Χ 232 cm, στο επάνω
μέρος συνδέονται με τους χαλυβδοσωλήνες Φ125 Χ 3 Χ 105 cm οι οποίοι είναι ενωμένοι με την οριζόντια
δοκό.
Καθίσματα κούνιας Παίδων:
Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Τα καθίσματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής
προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176 -1-2.
Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή
απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου η αντίστοιχου υλικού για να
εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος, αναρτημένη σε γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766 πάχους 6mm.
Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως
προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176.
Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176
Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ’ αριθ.
28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 27934/2014
ΦΕΚ 2029 (Β΄2029) Υπ. Απόφασης.
2. Σύνθετο με τούνελ και γέφυρες.
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
460 cm
Μήκος :
810 cm
Πλάτος :
300 cm
Πλάτος :
600 cm
Ύψος :
230 cm
Μέγιστο ύψος
60 cm
πτώσης :
Ηλικιακή ομάδα
3 – 14
Πρόταση χρήσης :
13 Άτομα
:
ετών.
Παρατηρητήριο, Εύκολη Ανάβαση, Ολίσθηση,
Δραστηριότητες
Μπουσούλημα, κινούμενη γέγυρα, παιχνίδι
:
ρόλων
Αποτελείται από δύο ασκεπή πατάρια σε ύψος +20εκ, από δύο
πατάρια με δύριχτη σκεπή σε ύψος +60εκ. ένα πλαστικό τούνελ,
μια γέφυρα με κινούμενα πατήματα, δύο κεκλιμένες γέφυρες, μια
τσουλήθρα, ένα μπαλκόνι, πέντε φράγματα προστασίας
Διάταξη οργάνου:
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Η χρήστης εισέρχετε στο σύνθετο όργανο από τον χαμηλό ασκεπή πύργο στα αριστερά έχει φράγμα
προστασίας ενώ σε δεξιά έχει την κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί στον ψηλό πύργο με σκεπή και τσουλήθρα,
σε ευθεία από τον πρώτο πύργου βρίσκετε η γέφυρα με τα αιωρούμενα πατήματα. Στα δεξιά του δεύτερου
χαμηλού ασκεπή πύργου υπάρχει η δεύτερη κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί στον δεύτερο πύργο με σκεπή
και μπαλκόνι. Στα δεξιά αυτού του πύργου υπάρχει ένα πλαστικό τούνελ που οδηγεί στον πρώτο ψηλό
πύργο σε ευθεία από το τούνελ υπάρχει η τσουλήθρα. Οι υπόλοιπες πλευρές των πύργων προστατεύονται
από φράγματα πτώσεων.
Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή.
Οι δύο πλατφόρμες με σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης τους.
Αποτελούνται από :
Τέσσερις ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 95Χ90mm, μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα
τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 85Χ85mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό
δάπεδο 21mm, ένα σκέπαστρο που αποτελείται από δύο κόντρα πλακέ θαλάσσης τοποθετημένα υπό κλίση
μεταξύ τους. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm.
Τετράγωνη πλατφόρμα χωρίς σκεπή.
Οι δύο πλατφόρμες χωρίς σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης
τους. Αποτελούνται από :
Τέσσερις ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 95Χ90mm, μια πλατφόρμα που αποτελείται από ένα
τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 85Χ85mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό
δάπεδο 21mm. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm.
Κεκλιμένη γέφυρα
Οι κεκλιμένες γέφυρες είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Ενώνουν τις πλατφόρμες
με σκεπή με τις ασκεπείς με υψομετρική διαφορά 300mm, χρησιμοποιώντας τα υποστυλώματα τους για
στήριξη. Αποτελούνται από :
Έναν ορθογωνικό σκελετό από κοιλοδοκούς 60Χ40mm και πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με
αντιολισθητική επιφάνεια πάχους 21mm και δύο μεταλλικά πλαίσια με κατακόρυφα κάγκελα από
σιδηροσωλήνα Φ26mm.
Γέφυρα με κινούμενα πατήματα μήκος 125εκ.
Η γέφυρα με κινούμενα πατήματα ενώνει τις δύο ασκεπείς πλατφόρμες και στηρίζεται στα ενδιάμεσα
υποστυλώματα τους. Αποτελείται από τρία μεταλλικά πλαίσια σχήματος Π που έχουν στο κάτω μέρος
ενσωματωμένο πάτημα από ειδικό αντιολισθητικό υλικό πάχους 21mm. Τα πλαίσια ενώνονται μεταξύ τους
με αλυσίδες και έχουν δυνατότητα κίνησης σε συγκεκριμένο εύρος. Αναρτώνται από ειδικά κουζινέτα που
είναι προσαρτημένα σε δύο κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm.
Τούνελ με μήκος 125cm:
Το τούνελ ενώνει τις δύο πλατφόρμες με σκεπή και στηρίζεται στα υποστυλώματα τους. Το τούνελ
αποτελείται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος υψηλής πυκνότητας Φ630mm και
εσωτερικής διαμέτρου Φ533mm, στερεωμένo σε πλαϊνά από σημύδα (πλακάζ Θαλάσσης) 21mm και
διάστασης 75Χ98cm. Η κατασκευή τοποθετείτε ανάμεσα σε υποστυλώματα σε κατάλληλο ύψος. Ο σωλήνας
του τούνελ είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το ΕΝ13476.
Μπαλκόνι (διάτρητη λαμαρίνα):
Το μπαλκόνι κατασκευάζεται από δύο ημικυκλικά τόξα κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα 26 Χ 2mm
και πάτωμα από σημύδα με αντιολισθητικό δάπεδο πάχους 21mm. Τα δύο τόξα είναι συγκολλημένα στις
άκρες τους με δύο χαλυβδοελάσματα για να προσαρμοστούν στον πύργο. Τα δύο τόξα απέχουν το ένα από
το άλλο 60cm όπου ανάμεσα τους τοποθετείται διάτρητη λαμαρίνα.
Τσουλήθρα με δύο σπασίματα για πατάρι 60cm:
Στην θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την καλύτερη προστασία
των παιδιών.
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη έχει
πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5mm. Είναι διαμήκη
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με
κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm. Τα πλαϊνά
ασφαλείας σχήματος Γ κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 15mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών
ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω
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μέρος, σε ύψος 75cm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος η οποία
είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά
αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την
πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
3. Τσουλήθρα Παίδων.
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
365 cm
Μήκος :
715 cm
Πλάτος :
99 cm
Πλάτος :
399 cm
Ύψος :
220 cm
Μέγιστο ύψος
120 cm
πτώσης
:
Ηλικιακή ομάδα
3 – 14
Πρόταση χρήσης :
1 Άτομο
:
ετών.
Δραστηριότητες
Δύσκολη
ανάβαση,
Παρατηρητήριο,
Τεχνική:περιγραφήΟλίσθηση.
επιμέρους στοιχείων:
Πύργος σε σχήμα Η για πατάρι 120cm:
Ό ξύλινος σκελετός σε σχήμα Η με πατάρι στο ύψος 120 cm είναι διαστάσεων 99 Χ 19 Χ 210cm. Αποτελείται
από τέσσερις ξύλινες κολόνες δικολλητές 9,5 Χ 9 Χ 225cm που τοποθετούνται κάθετα στο έδαφος, δύο
οριζόντιες ξύλινες κολόνες δικολλητές 9,5 Χ 9 Χ 85cm. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν ένα
πατάρι σε σχήμα Η. Ακόμα στο κάτω μέρος από τις κολόνες του πύργου συναρμολογούνται μεταλλικές
βάσεις για πάκτωμα.
Τσουλήθρα 250cm με δύο σπασίματα για πατάρι 120cm:
Στην θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την καλύτερη προστασία
των παιδιών. Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση. Η
σκάφη έχει μήκος 250cm, πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5mm.
Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις
κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα πάχους
21mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 15mm. Στο κενό μεταξύ
των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε
πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 75cm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα
κρατήματος η οποία είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. Η μπάρα κρατήματος και
τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για
την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην
τσουλήθρα.
Καμπύλη ράμπα ανόδου για πατάρι 120cm:
Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων 95 x 9,5 x 4,5cm που στερεώνονται σε δύο μεταλλικές λάμες
καμπύλου σχήματος και διαστάσεων 190 x 50 x 4mm. Εξωτερικά των λαμών φέρει δύο πλευρικά τόξα από
πλακάς θαλάσσης πάχους 21mm. Το άνω μέρος της απολήγει στον πύργο, στο ύψος του παταριού. Η
άνοδος στη ράμπα πραγματοποιείται με τη βοήθεια σχοινιού πολυπροπυλενίου Φ16mm, με κόμπους, το
οποίο στηρίζεται σε χαλυβδοσωλήνα που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα.
4. Τσουλήθρα Παίδων Μεταλλική.
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
315 cm
Μήκος :
665 cm
Πλάτος :
100 cm
Πλάτος :
400 cm
Ύψος :
230 cm
Μέγιστο ύψος
150 cm
πτώσης :
Ηλικιακή ομάδα 1,5 – 14
Πρόταση χρήσης :
3 Άτομα
:
Δραστηριότητες Δύσκολη
ανάβαση,
Παρατηρητήριο,
:
Ολίσθηση, Παιχνίδι ρόλων.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων
Μεταλλικός πύργος με πατάρι και σκάλα ύψους 150cm:
Η σκάλα αναρρίχησης είναι κατασκευασμένη από δύο καμπύλους σιδηροσωλήνες Φ76mm που φτάνουν
μέχρι το ύψος 230εκ.. Ανάμεσά τους τοποθετούνται ίσια σκαλοπάτια από σιδηροσωλήνα Φ33mm και στην
έξω πλευρά καμπύλες χειρολαβές της διατομής Φ26. Η απόσταση των χειρολαβών από τον κάθε
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σιδηροσωλήνα είναι τέτοια που να μην επιτρέπει εγκλωβισμό μέλους του σώματος του χρήστη του
οργάνου. Η σκάλα καταλήγει στην μεταλλική πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα "κριθαράκι". Η
πλατφόρμα στηρίζεται σε δύο καμπύλα υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ42mm. Οι δύο ελεύθερες
πλευρές της πλατφόρμας καλύπτονται με φράγματα από διάτρητη λαμαρίνα που είναι στερεωμένα στο
επάνω μέρος των πλαϊνών της σκάλας. Οι κολλήσεις για την κατασκευή των γίνονται σύμφωνα
πιστοποιητικό συγκολλητή ΕΝ ISO 9606-1 για την απόδειξη της ποιότητας και της ασφάλειας της
κατασκευής, το οποίο πρέπει να προσκομίζεται προκαταρτικά στα δικαιολογητικά συμμετοχής
Τσουλήθρα 250cm με ένα σπάσιμο για πατάρι 150cm:
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος
250cm, πλάτος 46,5cm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,5mm. Είναι διαμήκη
στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με
κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα πάχους 21mm. Στην είσοδο
της σκάφης υπάρχει η μπάρα κρατήματος η οποία είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου
Φ26mm. Η μπάρα κρατήματος αναγκάζει το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από
την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια
προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.
5.Τραμπάλα ελατηρίων 6 Θέσεων
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
150 cm
Μήκος :
350
cm
Πλάτος :
100cm
Πλάτος :
300
cm
Ύψος :
70 cm
Μέγιστο ύψος πτώσης 60 cm
:
Ηλικιακή ομάδα 1,5 – 14
Πρόταση χρήσης :
4-6
:
Δραστηριότητες Ταλάντωση, Τραμπαλισμός.
:
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Μεταλλικό ελατήριο πιέσεως Φ145
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 50 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με πάχος 2mm
συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10
για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο.
Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική διάμετρο
145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα πάχος 5 mm και βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω
μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω
μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου.
Φορέας με κάθισμα
Το κυρίως όργανο αποτελείτε από δύο οριζόντιες δοκους διαστάσεων 80Χ80mm μήκους 145εκ. και δύο
μεταλλικές χειρολαβές μαζί με αναβολείς. Οι χειρολαβές είναι κατασκευασμένες από χαλυβδοσωλήνα
Φ42mm, είναι τοποθετημένες αριστερά και δεξιά των δοκών, δύο κουρμπαρισμένες σωλήνες σε κάθε
πλευρά καταλήγουν στην χειρολαβή στο πάνω μέρος και στον αναβολέα στον κάτω και φέρουν
προστατευτικές τάπες. Στις άκρες τις δοκού τοποθετούνται δύο καθισματάκια κατασκευασμένα από
αντιολισθητικό HPL πάχους πάχους 12mm ενώ στο κέντρο υπάρχει μια οβάλ πλατφόρμα κατασκευασμένη
από HPL πάχους 12mm

6. Ελατήριο ΠΧ Ακρίδα.
Γενικές διαστάσεις :
Μήκος :
85 cm
Πλάτος :

45 cm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
285
cm
Πλάτος :
245
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Ύψος :

80 cm

Μέγιστο ύψος πτώσης
:
Πρόταση χρήσης :

cm
60 cm

Ηλικιακή ομάδα 1,5 - 14
1
:
Δραστηριότητες Ταλάντωση.
:
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από το φορέα, το κάθισμα και τη βάση.
Μεταλλικό ελατήριο πιέσεως Φ145
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 50 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με πάχος 2mm
συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10
για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο.
Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική διάμετρο
145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα πάχος 5 mm και βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω
μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω
μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου.
Φορέας με κάθισμα
Ο φορέας αποτελείται από τρία (3) παραπέτα που φέρουν τη θεματική μορφή μικρής ‘ακρίδας’ και
κατασκευάζονται από πανέλα σημύδας πάχους 21mm, οι εκτεθειμένες ακμές των οποίων είναι
στρογγυλεμένες ώστε να αποφεύγονται πιθανά αιχμηρά και επικίνδυνα άκρα. Συγκεκριμένα τα δύο
ακριανά παραπέτα (δεξιά και αριστερά του παιχνιδιού) αποτελούνται από δύο πανέλα σημύδας, ενώ ένα
τρίτο πανέλο από HPL τοποθετείται κεντρικά στο μέσο της απόστασης των ακριανών παραπέτων, ώστε να
δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για να το τοποθετήσει αριστερά και δεξιά τα άκρα του ο χρήστης. Το
κάθε ένα από τα ακριανά παραπέτα που συμβολίζει τον κύριο κορμό και το πόδι της ακρίδας, αποτελείται
αντίστοιχα από δύο (2) πανέλα σημύδας. Τα δύο πανέλα εφάπτονται μεταξύ τους με ειδικές βίδες. Τα
παραπέτα έχουν απόσταση μεταξύ τους περίπου 310mm. Το τρίτο κεντρικό πανέλο σημύδας συμβολίζει το
λαιμό και το κεφάλι της ακρίδας και φέρει ανάλογες χαράξεις. Τα ακριανά παραπέτα έχουν τρία (3) σημεία
σύνδεσης μεταξύ τους μέσω σωλήνων Φ26mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως αναβολείς και
προστατευτικό πλάτης. Τα ακριανά παραπέτα συνδέονται μετο τρίτο πανέλο μέσω δύο (2) σωλήνωναναβολέων. Οι χειρολαβές του παιχνιδιού τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία στο άνω μέρος του
κεντρικού πανέλου.
Κάθισμα
Το κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων και διατομή από συμήδα κουμπώνει στο εξάρτημα σύνδεσης που
είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 5mm με διπλό στραντάρισμα στις στενές πλευρές του. Το
εξάρτημα σύνδεσης βιδώνετε στην πάνω πλάκα του ελατηρίου.
7. Ελατήριο 1-3 Θέσεων.
Γενικές διαστάσεις :
Μήκος :
84 cm
Πλάτος :
73 cm
Ύψος :
95 cm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
284 cm
Πλάτος :
373 cm
Μέγιστο ύψος
50 cm
πτώσης :
Πρόταση χρήσης :
3 Άτομα

Ηλικιακή ομάδα
1,5-14
:
Δραστηριότητες παιχνίδι ρόλων, ταλάντωση.
:
Διάταξη:
Το τριθέσιο ελατήριο σχήματος ψαράκι, με διπλά τοιχώματα (ασφαλείας), έχει ως απεικόνιση ένα
καινοτόμο σχέδιο με σκοπό τη δημιουργία νέων τρόπων αύξησης της περιέργειας των παιδιών και
ελκύοντας τα περισσότερο από παραδοσιακές φιγούρες που είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Κάθε παιδί
ανεβαίνει στο στοιχείο που φαντάζεται αυτό. Τα διακοσμητικά στοιχεία προεξέχουν από το παιχνίδι και
αυξάνουν την ορατότητα, αλλά και επιτρέπουν την αναγνώριση μόνο με το άγγιγμα για τα παιδιά με
προβλήματα οράσεως.
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Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Μεταλλικό ελατήριο πιέσεως Φ145
Η μεταλλική βάση πάκτωσης έχει ύψος 50 cm. Αποτελείται από μία χαλυβδοσωλήνα με πάχος 2mm
συγκολλημένη με μία πλάκα πάχους 5 mm στο επάνω μέρος. Η πλάκα έχει ενσωματωμένες 4 βίδες Μ 10
για την συγκράτηση της βάσης με το μεταλλικό ελατήριο.
Τα μεταλλικά ελατήρια πιέσεως έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική διάμετρο
145mm. Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα πάχος 5 mm και βιδώνει στη βάση πάκτωσης. Στο επάνω
μέρος συγκρατείται με πλάκα πάχος 5 mm στην οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο. Στο επάνω και κάτω
μέρος υπάρχουν ειδικοί πείροι πού ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου.
Φορέας με δύο πάνελ και κάθισμα
Το κυρίως όργανο αποτελείται από φορέα το κάθισμα και το εξάρτημα σύνδεσης του φορέα με το
μεταλλικό ελατήριο πιέσεως. Το κάθισμα κατάλληλων διαστάσεων και διατομή από συμήδα κουμπώνει στο
εξάρτημα σύνδεσης που είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 5mm με διπλό στραντάρισμα στις
στενές πλευρές του. Το εξάρτημα σύνδεσης βιδώνετε στην πάνω πλάκα του ελατηρίου. Αριστερά και δεξιά
του καθίσματος τοποθετούν τα διπλά πάνελ με την μορφή αφηρημένη μορφή το μεγάλο και τη μορφή
ψαριού το μικρό κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης (σημύδα) πάχους 21 mm. Σε κατάλληλα σημεία
τοποθετούνται τρεις σωλήνες Φ33 πάχους 2mm για χειρολαβές αναβολείς και πλάτη για να συγκρατούνται
με ασφάλεια τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου. Τα παραπάνω συναρμολογούνται μεταξύ
τους με βίδες Μ 10.
8. Πάνελ δραστηριότητας 1
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
98 cm
Μήκος :
298
Πλάτος :
9,50 cm
Πλάτος :
209,50
Ύψος :
100 cm
Μέγιστο ύψος
- cm
πτώσης
Ηλικιακή ομάδα
1,5-14
Πρόταση χρήσης :
1 Άτομα
:
Δραστηριότητες Παιχνίδι ρόλων, Λαβύρινθος, Βρές την
:
θέση.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Αποτελείται από δύο (2) δοκάρια στήριξης, ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα πάχους 21mm μεταξύ
των δύο δοκαριών και ένα πάνελ HPL 12mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργείται
ένας λαβύρινθος σε κάποιες από τις άκρες του οποίου φέρει χαραγμένα με CNC διάφορες μορφές.
Υπάρχουν ακόμα τέσσερα (4) θεματικά από σημύδα πάχους 21mm, καθένα από τα οποία φέρει διάφορες
μορφές που είναι χαραγμένα και στο πάνελ. Οι μορφές αυτές είναι ενσωματωμένες στο πάνελ και
μετακινούνται μέσα στον λαβύρινθο δίνοντας τη δυνατότητα στο παιδί να ταιριάζει τη μορφή με αυτή που
είναι χαραγμένη στο πάνελ. Τα δοκάρια είναι διαστάσεων 95 Χ 90mm. Κατασκευάζονται από ξυλεία Πεύκης
αρκτικού κύκλου, η οποία δεν έχει υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό. Η ξυλεία είναι πλήρως
λειασμένη (χωρίς αγκίδες). Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από τους μύκητες,
τα έντομα και τους τερμίτες.
9. Πάνελ δραστηριότητας 2
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
98cm
Μήκος :
398cm
Πλάτος :
13,5cm
Πλάτος :
313,5cm
Ύψος :
130cm
Μέγιστο ύψος
-cm
πτώσης:
Ηλικιακή ομάδα 1,5–14
Πρόταση χρήσης :
2 Άτομα
:
Δραστηριότητες Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας
Διάταξη:
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Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις
ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Αποτελείται από δύο (2) δοκάρια στήριξης, ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 98Χ62,5εκ. πάχους
21mm μεταξύ των δύο δοκαριών ένα πάνελ HPL 98Χ62,5εκ. και πάχους 12mm και ένα HPL 20Χ20 πάχους
12mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται δύο διαδρομές με θέσεις για την
μετακίνηση των πιονιών. Υπάρχουν 2 πιόνια. Τα πιόνια είναι ενσωματωμένα στο πάνελ και μετακινούνται
στις διαδρομές. Οι παίχτες περιστρέφουν το στρογγυλό πάνελ πάχους 12mm με χαραγμένα νούμερα από 1
έως το 6 και μετακινούν τα πιόνια τους σε ανάλογες θέσεις. Δύο καδρόνια 4,5Χ4,5Χ70εκ. συνδέουν τα
πάνελ με τις κολώνες διαστάσεων 95 Χ 90mm.
10. Δραστηριότητα Λαβύρινθος Π.Χ. Ποντίκι.
Γενικές διαστάσεις :
Διαστάσεις χώρου ασφαλείας :
Μήκος :
100cm
Μήκος :
338cm
Πλάτος :
9,5cm
Πλάτος :
209,5cm
Ύψος :
125cm Μέγιστο ύψος
-cm
πτώσης
Ηλικιακή ομάδα 1,5 – 14
Πρόταση χρήσης :
1
:
Δραστηριότητες Παιχνίδι μυαλού, στρατηγικής, ταχύτητας
:
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις
ασφαλούς χρήσης και τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Αποτελείται από δύο (2) δοκάρια στήριξης, ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 100Χ80εκ. πάχους
21mm μεταξύ των δύο δοκαριών και από ένα (1) χρωματιστό πάνελ από σημύδα 100Χ80εκ. πάχους 15mm
και ένα HPL 8Χ8 πάχους 12mm. Τα πάνελ είναι χαραγμένα με CNC ώστε να δημιουργούνται διάφορες
διαδρομές λαβύρινθου όπου μόνο μία καταλήγει στο τέλος (Χάραξη μορφής κομμάτι κασέριου). Το πάνελ
διαστάσεων 8x8 είναι το πιόνι σε μορφή ποντικιού. Το πιόνι είναι ενσωματωμένο στο πάνελ και
μετακινείται στις διαδρομές. Δύο καδρόνια 4,5Χ4,5Χ100εκ. συνδέουν τα πάνελ με τις κολώνες διαστάσεων
95 Χ 90mm και ύψους 125εκ..

11. Παγκάκι Μανιτάρι
Μήκος 170cm, Πλάτος 72cm, Ύψος 80cm
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Αποτελείται από πέντε ξύλα διατομής 70Χ45m μήκους 1600mm, τα οποία εδράζουν πάνω σε δύο
μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις κατασκευάζονται από λάμα 8mm και χαλυβδοσωλήνα Φ48mm πάνω στις
οποίες εδράζουν διακοσμητικά πανελ πάχους 9mm και 15mm σε μορφή μανιταριού. Το κάθισμα και η
πλάτη κατασκευάζεται από λάμα 8mm διαστάσεων 720Χ50mm και χρησιμοποιούνται τρία ξύλα για το
κάθισμα και δύο ξύλα για την πλάτη. Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει κατάλληλη γωνία έτσι ώστε με
την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι
βιδώνονται με κασονόβιδες M8 και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας κατάλληλα κενά μεταξύ τους. Στο
κάτω μέρος της λάμας με διατομή 8mm ηλεκτροσυγκολούνται λάμες 5mm, διαστάσεων 300Χ3mm και
160Χ3mm, ώστε να συγκρατούν τα διακοσμητικά πανέλα με μορφή μανιταριού και γρασιδιού. Τα
διακοσμητικά πάνελ έχουν διαστάσεις 800Χ600mm με πάχος 21mm για το σώμα του μανιταριού, 600Χ480
με πάχος 9mm για το καπέλο του μανιταριου και 730Χ120 με πάχος 21mm για το γρασίδι. Η λάμα του
καθίσματος ενώνεται με σωλήνα Φ48Χ300mm πάχους 2mm. Η σωλήνα καταλήγει σε μια γωνία
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110Χ500mm πάχους 5mm η οποία φέρει οπές για την αγκύρωση της βάσης σε τσιμέντο ή σε περίπτωση
πάκτωσης σε χώμα προεκτείνεται η σωλήνα κατά 30cm.
12. Τραπεζάκι πικ νικ.
Μήκος : 115cm, Πλάτος : 125cm, Ύψος : 80cm.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Το τραπεζάκι διαστάσεων 96Χ96εκ. και τα καθισματάκια διαστάσεων 44Χ44 εκ. είναι κατασκευασμένα από
HPL τύπου MEG πάχους 12mm και 'εδράζονται' σε μεταλλικούς έγχρωμους γαλβανισμένους σωλήνες. Για
την έδραση του τραπεζιού χρησιμοποιείται χαλυβδοσωλήνας διατομής Φ115mm και πάχους 3mm. Για την
έδραση των καθισμάτων χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες διατομής Φ90mm και πάχους επίσης 3mm.
Τόσο ο σωλήνας του τραπεζιού όσο και των καθισμάτων φέρουν στο άνω μέρος τους χαλυβδοέλασμα
πάχους 4mm για την σύνδεση τους με τις επιφάνειες των HPL. Για τη στήριξη της κατασκευής οι σωλήνες
πακτώνονται στο έδαφος. Ο σωλήνας του τραπεζιού πακτώνεται σε βάθος 600mm και αντίστοιχα οι
σωλήνες των καθισμάτων σε βάθος 450mm.
13. Τραπέζι Μανιτάρι
Μήκος : 170cm, Πλάτος: 84,5cm, Ύψος: 91cm
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Αποτελείται από τραπέζι και δύο διακοσμητικές φιγούρες με μορφή μανιταριού.
Το τραπέζι κατασκευάζεται από δύο ποδαρικά σχήματος «Τ» κατασκευασμένα από ένα οριζόντιο καδρόνι
διαστάσεων 12 Χ 4,5 μήκους 60εκ. και ένα κάθετο διαστάσεων 12 Χ 4,5 Χ65εκ. τα δύο ξύλα συνδέονται
μεταξύ τους με μια λάμα σχήματος «Τ» διαστάσεων 30 Χ 25εκ. και πάχους 5mm. Ένα οριζόντιο καδρόνι
διαστάσεων 7 Χ 4,5 Χ 151εκ. ενώνει τα δύο ποδαρικά και γίνετε η βάση για το τραπέζι. Το τραπέζι
αποτελείται από πέντε σανίδια διαστάσεων 12 Χ 2,5 Χ 160 εκ. στερεώνονται πάνω στα οριζόντια καδρόνια
των ποδαρικών. Για μεγαλύτερη ενίσχυση του τραπεζιού υπάρχουν δύο καδρόνια διαστάσεων 4 Χ 3 Χ 26εκ.
τοποθετημένα κάθετα στο καδρόνι 151εκ. και δύο καδρόνια 7 Χ 4,5 κομμένα σε 45ο που συνδέουν το
τραπέζι με τα ποδαρικά. Τα διακοσμητικά πάνελ κατασκευασμένα από σημύδα έχουν διαστάσεις
910Χ845mm με πάχος 21mm για το σώμα του μανιταριού, 845Χ530 με πάχος 9mm για το καπέλο του
μανιταριου και 730Χ120mm με πάχος 18mm κατασκευασμένο από HPL για το γρασίδι.
14. Δοχείο απορριμμάτων
Διάμετρο : 54,5cm, Ύψος : 100cm, Βάρος : 15 kg, Χωρητικότητα : 110lit κάδος.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Ο κάδος απορριμμάτων αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο σώμα και βάση, από υλικό (τύπου DURAPOL).
Το Durapol είναι 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο ακόμα και αν τοποθετηθεί λανθασμένα στον
χώρο υγειονομικής ταφής τα μέρη είναι αδρανή και δεν περιέχουν τοξικά συστατικά. τμήματα του κάδου
από χάλυβα είναι ανακυκλώσιμα και ανακυκλώνονται εύκολα. Το υλικό κατασκευής του κάδου είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες, πιθανούς βανδαλισμούς και χρήζει ελάχιστης συντήρησης
αφού η επιφάνειά του δεν θα απαιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα της θα διατηρείται στην αρχική του
κατάσταση. Ο κάδος δεν παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο
και η βάση αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές όπου επικολλούνται εργοστασιακά
διακοσμητικές ή ανακλαστικές ταινίες. Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το
περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα διατομής 545mm και ύψους 1000mm θα προσαρμόζεται το ενιαίο καπάκι
με άνοιγμα σε δύο πλευρές 323Χ144mm, για τη ρίψη απορριμμάτων και την παράλληλη προστασία του
εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων είναι
ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης φέρει σύστημα αυτόματου κουμπώματος και ανοίγματος με περιστροφή και
ανάκληση, ανάμεσα στο κυρίως σώμα και τη βάση, που διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την
αποκομιδή. Περιέχει μεταλλικό εσωτερικό κάδο χωρητικότητας περίπου 90lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η
χρωματική επιλογή για τον κάδο περιλαμβάνει ποικιλία επιλογών σε αποχρώσεις. Η βάση είναι επίσης
κυλινδρικής διατομής με ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή του κυρίως σώματος. Ο κάδος δεν
παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση αποτελούν
ένα ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες.
Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει.
15. Πληροφοριακή πινακίδα εγχάρακτη σε HPL
Σελίδα | 38

Μήκος 80cm, Πλάτος 9,5cm, Ύψος 210cm.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Τα υποστυλώματα έχουν διατομή 9,5 Χ 9 και ύψος 210 cm. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL τύπου
MEG πάχους 12mm, και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm. Η πινακίδα στηρίζεται ανάμεσα στα
υποστυλώματα σε ύψος 100 cm από το δάπεδο, με έξι ειδικά μεταλλικά τεμάχια. Στις κορυφές από τις
κολόνες τοποθετούνται ειδικά πλαστικά καπάκια διαστάσεων 10Χ10cm. Η κατασκευή βιδώνεται ή
πακτώνεται στο έδαφος με δύο μεταλλικές βάσεις. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα
οριζόμενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β΄2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήμερα.
16. Βρύση Παιδικής Χαράς.
Μήκος: 70cm Πλάτος: 50cm Ύψος: 110cm
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Η βρύση αποτελείται από έναν κεντρικό κουρμπαριστό σωλήνα, τον μηχανισμό της βρύσης και ένα
διακοσμητικό πάνελ σε σχήμα σύννεφο. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm καταλήγεις σε ένα
χαλυβδοέλασμα 20Χ30 πάχους 5mm. H στερέωση της βρύσης γίνετε μέσω ενός χαλυβδοελάσματος 15Χ15
και πάχους 5mm, το οποίο φέρει 4 τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση
σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης. Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας θα σχηματίζει καμπύλη
90ο και θα καταλήγει στο χαλυβδοέλασμα 20Χ30 όπου και βιδώνεται με κασονόβιδες και παξιμάδια
ασφαλείας το διακοσμητικό πάνελ σχήματος σύννεφο διαστάσεων 50Χ30 πάχους 21mm Ο μηχανισμός της
βρύσης θα αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματου
κλεισίματος. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου που θα
βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου. Η παροχή του
νερού θα γίνεται μέσω πλαστικού σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος διέρχεται μέσα από τον κεντρικό σωλήνα
της κατασκευής. Την βρύση την συνοδεύει προκατασκευασμένη σχάρα όμβριων
17. Επιστύλιο φωτιστικό σώμα LED με διακοσμητικό βραχίονα
Μήκος : 125cm, Πλάτος: 38cm, Ύψος: 400cm
Επιστύλιο φωτιστικό σώμα LED με διακοσμητικό βραχίονα περιλαμβάνει:
•
Ιστό φωτισμού συνολικού μήκους 4,00m.
•
Φωτιστικό σώμα LED τύπου βραχίονα 20W.
•
Βάση στήριξης ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 40χ40χ60 βάθος .
•
Αγκύρια γαλβανισμένα διατομής Φ10mm
•
Ακροκιβώτιο ιστού.
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Ιστός φωτισμού
Αποτελείται από 2 χαλυβδοσωλήνες κυκλικής διατομής, διαστάσεων ο ένας περίπου Φ100mm ύψους
3000mm και ο δεύτερος περίπου Φ75mm ύψους 1000mm αντίστοιχα (συνολικό ύψος ιστού 4,00μ), πάχους
κατ ελάχιστο 3mm, με συστολή στην εναλλαγή της διατομής. Θα έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την
είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου.
Διακοσμητικός Βραχίονας
Διακοσμητικός καμπύλος βραχίονας από χαλυβδοσωλήνα διατομής Φ60-76mm, με διακοσμητικό πάνελ
από λαμαρίνα 5mm χαραγμένο με laser.
Πλάκα Έδρασης
Χαλύβδινη πλάκα κυκλικής διατομής περίπου Φ300mm και πάχους 10mm, με κεντρική οπή ίδιων
διαστάσεων με το κάτω τμήμα του κορμού του ιστού για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού
γειώσεως καθώς και με τέσσερις (4) οπές, κυκλικού σχήματος, διαμέτρου Φ12mm για τη στερέωση των
αγκυρίων. Ο κορμός του ιστού σφηνώνεται μέσα στην οπή της πλάκας έδρασης και συγκολλείται εσωτερικά
και εξωτερικά.
Θυρίδα
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Θυρίδα διαστάσεων από το ίδιο έλασμα του κορμού του ιστού, η οποία προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του
κορμού ίδιων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο άνοιγμα – κλείσιμο.
Βάση Αγκύρωσης
Βάση αγκύρωσης αποτελούμενη από 4 αγκύρια Μ10mm σε διάταξη 190x190mm για εύκολη τοποθέτηση
επί τόπου στο έργο, γαλβανισμένη εν θερμώ τα αγκύρια, όπως και τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά
αγκύριο) είναι προστατευμένα με γαλβάνισμα
Οι ιστοί παραδίδονται βαμμένοι ηλεκτροστατικά σε επιθυμητά χρώματα.
Φωτιστικό σώμα LED τύπου βραχίονα 20W.
Το φωτιστικό σώμα LED τύπου βραχίονα θα είναι μέγιστης συνολικής ισχύος (LED + Driver) 20W ±5%, θα
είναι κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας για μέγιστη απαγωγή
της θερμοκρασίας και ομαλότερη λειτουργία του φωτιστικού. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει τουλάχιστον 10
φωτεινές πηγές LED βάσει της εγκυκλίου 22 Γ.Γ.Δ.Ε με απόδοση για τα LEDs τουλάχιστον 158lm/W με
συνολική φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση από 3.160 Lumen ενώ η απόδοση του φωτιστικού θα είναι
τουλάχιστον 125lm/W με συνολική φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση από 2.500 Lumen. Ο δείκτης χρωματικής
απόδοσης του φωτιστικού CRI θα είναι >70 ενώ η θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα κυμαίνεται από
3000Κ έως 4000Κ. Το φωτιστικό θα φέρει επώνυμες φωτεινές πηγές LED (Philips, Samsung, Bridgelux κλπ)
με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 72.000 ώρες βάσει του προτύπου LM80 οι οποίες θα τυπωμένες πάνω σε
πλακέτα σε διάταξη bypass ώστε σε περίπτωση αστοχίας ενός LED τα υπόλοιπα να συνεχίσουν να
λειτουργούν κανονικά. Μπροστά από τις φωτεινές πηγές LED δεν θα υπάρχει φακός ώστε το φωτιστικό να
δημιουργεί συμμετρική γωνία φωτισμού 120 μοίρες ή αν υπάρχει κατά περίπτωση, θα φέρει έναν φακό
ανά LED κατασκευασμένο από ΡΜΜΑ υλικό που θα δημιουργεί γωνία φωτισμού 150*80 μοίρες. Το
φωτιστικό θα φέρει προστατευτικό διάφανο επίπεδο πυρίμαχο γυαλί πάχους 5mm με προστασία από την
UV ακτινοβολία ενώ δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα ή διαχύτη για λόγους αποφυγής βανδαλισμού.
Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλο σύστημα τροφοδοσίας (driver) για λειτουργία σε ονομαστική τάση
δικτύου 230V AC και μέγιστο εύρος τάσης λειτουργίας 90-305V AC ενώ το εύρος συχνότητας λειτουργίας θα
είναι 47/63Hz. Το driver θα φέρει ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία τουλάχιστον 6kV ενώ η κλάση
μόνωσης του φωτιστικού θα είναι class Ι. Μέσω ειδικής ενσωματωμένης διάταξης προστασίας από
υπερθέρμανση το τροφοδοτικό θα είναι σε θέση να μειώσει ή και να σταματήσει την λειτουργία του σε
ενδεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας ενώ θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία όταν η θερμοκρασία
πέσει κάτω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος
από 0.90 και η συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD) θα είναι μικρότερη του 10% ώστε να επηρεάζει
όσο το δυνατόν λιγότερο το δίκτυο της ΔΕΗ. Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι εξωτερικά λείο, βαμμένο
με ηλεκτροστατική βαφή και επικάλυψη από ειδικό βερνίκι για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και
την οξείδωση. Το φωτιστικό θα ανοίγει χωρίς εργαλεία με 2 κλιπς και φέρει ειδική διάταξη συγκράτησης
του κελύφους κατά την συντήρηση ώστε να παραμένει ανοιχτό ενώ κατά το άνοιγμά του και για λόγους
ασφαλείας του χρήστη, θα διακόπτεται αυτόματα η παροχή τροφοδότησης του φωτιστικού μέσω ειδικού
μαχαιρωτού διακόπτη απασφάλισης. Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας ενάντια στην εισχώρηση
νερού και σκόνης τουλάχιστον ΙΡ66 ενώ ο βαθμός μηχανικής αντοχής και κρούσης θα είναι τουλάχιστον
ΙΚ10. Το εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας θα είναι -40° C έως +50°C βάσει της απαίτησης της εγκυκλίου 22
Γ.Γ.Δ.Ε. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο κινητό (0-90 μοίρες) βραχίονα στήριξης στον ιστό διαμέτρου
Φ60mm. Το φωτιστικό θα καλύπτεται από 5ετη εγγύηση καλής λειτουργίας και θα πρέπει να φέρει ISO
9001:2015 , ISO14001:2015 & OHSAS 18001:2007 του κατασκευαστή. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποίηση
κατά ENEC , LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU και θα είναι σύμφωνο με τα παρακάτω
πρότυπα:
ΕΝ 60598-1:2015

EN 62321-1:2013

EN 60598-2-3:2023/A1:2011

EN 62321-2:2014
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EN 62471:2008

EN 62321-3-1:2014

EN 62493:2015

EN 62321-4:2014

EN 55015:2013/A1:2015

EN 62321-5:2014

EN 61547:2009

EN 62321-6:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 62321-7-1:2015

EN 61000-3-3:2013

EN 62321-7-2:2017

Θα πρέπει μαζί με τα πιστοποιητικά να προσκομιστούν και όλες οι εκθέσεις δοκιμών (test reports) των
ανωτέρω πιστοποιητικών. Τα τεχνικά φυλλάδια των εκθέσεων δοκιμών δεν είναι απαραίτητο να
συνοδεύονται από ελληνική μετάφραση.
Οι λειτουργίες του τροφοδοτικού θα πρέπει να φαίνονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του
κατασκευαστή τα οποία θα κατατεθούν.
18. Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς
Μήκος : 200cm, Πλάτος: 10cm, Ύψος: 110cm
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Το κάθε δίμετρο πλαίσιο τοποθετείται ανάμεσα σε δύο κολόνες στήριξης, διαστάσεων 9,0 Χ 9,0 εκ. και
ύψους 110 εκ. στις οποίες προσαρμόζονται οι βάσεις πάκτωσης. Οι δύο κολώνες ενώνονται μεταξύ τους
από τους δύο ξύλινους παράλληλους δοκούς του πλαισίου, διαστάσεων 7,5 Χ 4,5 Χ 200 εκ. Μεταξύ των δύο
παράλληλων δοκών τοποθετούνται εννέα κάθετα ξύλα διαστάσεων 12 Χ 2,0 Χ 80 εκ. Το διάκενο μεταξύ των
κάθετων στοιχείων είναι 8,0 εκ. Στην κορυφή από τις κολόνες της περίφραξης τοποθετούνται διακοσμητικές
πλαστικές τάπες διαστάσεων 10Χ10cm. Η περίφραξη πακτώνεται είτε στο έδαφος μέσω μεταλλικών
δοκοθηκών είτε βιδώνεται σε υφιστάμενο σκυρόδεμα με τις απαραίτητες βάσεις και μικροϋλικά στήριξης.
19. Πόρτα για ξύλινη περίφραξη
Μήκος : 119cm, Πλάτος: 10cm, Ύψος: 110cm
Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:
Το φύλλο αποτελείται από δύο ξύλινους παράλληλους δοκούς διαστάσεων 7 Χ 4,5 Χ 100 εκ. Μεταξύ των
δύο παράλληλων δοκών τοποθετούνται πέντε κάθετα ξύλα διαστάσεων 12 Χ 2,5 Χ 75 εκ. Το διάκενο μεταξύ
των κάθετων στοιχείων είναι 8,0 εκ. Ακόμα τοποθετείται μία χιαστή δοκό 7,5 Χ 4,5 εκ για ενίσχυση της
κατασκευής, δύο μεντεσέδες και μία κάθετη κολόνα διαστάσεων 9,5 Χ 9,5 Χ 110 εκ στην οποία
προσαρμόζεται η βάση πάκτωσης. Στην κορυφή από τις κολόνες της πόρτας τοποθετούνται διακοσμητικές
πλαστικές τάπες διαστάσεων 10Χ10cm. Η ξύλινη πόρτα έχει έναν σύρτη ειδικά κατασκευασμένο ώστε να
μπορεί να μπει και κλειδαριά ασφαλείας. Η ξύλινη πόρτα εδράζεται σε έδαφος μέσω μεταλλικών
δοκοθηκών και σε υφιστάμενο τοιχίο με τις απαραίτητες βάσεις και μικροϋλικά στήριξης και κλειδώματος.
20. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 40 mm
Tεχνική περιγραφή
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει
βάρος 25 kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα
έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1300mm), το
οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017,
EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς
και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, επί
ποινή αποκλεισμού.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ713:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να
συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο,
όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται στην
κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού.
Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει
ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο
για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών
Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
21. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ50ΜΜ
Γενικές διαστάσεις
Μήκος: 500 mm
Πλάτος: 500 mm
Πάχος: 50 mm
Tεχνική περιγραφή
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και
πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει
βάρος 34 kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι δύο πλευρές θα
έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1500mm), το
οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017,
EN1177:2018 & ΕΝ71-3:2013+A3:2018, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό καθώς
και η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, επί
ποινή αποκλεισμού.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ713:2013+A3:2018, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού, ακόμα, θα πρέπει να
συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου
ασφαλείας, για την αντίσταση στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο,
όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται στην
κατηγορία Ε_fl, τα οποία και προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού.
Να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος
δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει
ότι η υδατοπερατότητά του είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο
για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών
Αναλύσεων, η οποία θα πραγματοποιείται στην επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την
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περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να
είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
22. Πιστοποίηση παιδικής χαράς
Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης
με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα
δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον
σκοπό αυτό.
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ώστε οι χώροι μετά την
διαμόρφωσή τους, να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσουν πόλους
έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Βασικός στόχος είναι
η δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού χώρου,
βασισμένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ελληνικές νομοθεσίες.
23. Γενικές εργασίες
Οι γενικές εργασίες αφορούν όλες τις εργασίες, προσαρμογής του χώρου που αποτελεί τον χώρο
παιχνιδιού της παιδικής χαράς προκειμένου να μπορεί να λάβει πιστοποίηση η παιδική χαρά.
Αναλυτικά περιέχει την απομάκρυνση του υφιστάμενου ακατάλληλου εξοπλισμού και περιφράξεων, όλων
των θεμελίων που βρίσκονται στο χώρο της παιδικής χαράς, ενδελεχής καθαρισμός του χώρου από κάθε
είδους ανεπιθύμητη φύτευση, από μπάζα που έχουν απομείνει από παλαιότερες κατασκευές,
επιπεδοποίηση του συνόλου του χώρου παιχνιδιού όπου χρειάζεται, εργασίες για την τοποθέτηση
κατάλληλου ηλεκτρολογικού υλικό για την σύνδεση των φωτιστικών με το pillr και αναμονή μέχρι την
παροχή ηλεκτροδότητησης, εργασίες για την τοποθέτηση υδρευτικού υλικού για την σύνδεση των βρυσών
με την παροχή νερού. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες υποδομών και προετοιμασίας ώστε να
δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης, η τοποθέτηση οπλισμού για την
υποδοχή του υλικού που θα παρέχει ασφάλεια από τυχόν πτώσεις χρηστών της παιδικής χαράς. Το
ελαστικό δάπεδο ασφαλείας εφαρμόζεται πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα απαιτούμενου πάχους 15cm,
οπλισμένη με δομικό πλέγμα (μονό) , τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος. Η βάση θα έχει κατάλληλη
κλίση 1-2% , ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του
σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες στην
επιφάνεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Οι προαναφερόμενες διαστάσεις των προς προμήθεια προϊόντων είναι ενδεικτικές με βάση τις
μέσες τιμές του ελεύθερου εμπορίου καθώς η κάθε εταιρεία διαθέτει δική της διαστασιολόγηση
ανά όργανο, με δυνατότητα απόκλισης διαστάσεων έως 10% . Ομοίως, οι τιμές είναι ενδεικτικές με
βάση τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου. Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο
ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη
διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων
ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.
Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν
σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και
την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες
απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.




Στις προαναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται το σύνολο των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τη
στήριξη, πάκτωση, τοποθέτηση κ.λ.π. των εξοπλισμών προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα για χρήση.
Η παράδοση-τοποθέτηση των εξοπλισμών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης

Σελίδα | 43






Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των προϊόντων, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη και
χρώματα, πρέπει είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα
είναι εμποτισμένα με οικολογικά, μη τοξικά υλικά, για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Όλα τα παραπάνω όργανα θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για την
συναρμολόγηση- πάκτωση και τοποθέτηση τους στους χώρους των παιδικών χαρών.
Όλες οι συνδέσεις κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, θα καλύπτονται από τάπες πολυπροπυλενίου για
προστασία από τραυματισμούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η
δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από:
1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
2. τις διατάξεις του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων»
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
Επίσης, διέπεται από εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης, 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 στην συγγραφή
υποχρεώσεων.
Άρθρο 3ο
Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. η διακήρυξη
2. η συγγραφή υποχρεώσεων
3. η τεχνική έκθεση
4. οι τεχνικές προδιαγραφές
5. ο προϋπολογισμός της μελέτης
6. το τιμολόγιο μελέτης
7. η οικονομική προσφορά
8. το ΤΕΥΔ
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Άρθρο 7ο
Χρόνος Παράδοσης – Δέσμευση Τιμών
Η προμήθεια θα εκτελεστεί, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, σε διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016) κατά την διάρκεια της οποίας ο προμηθευτής
δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.
Άρθρο 8ο
Πλημμελής Προμήθεια
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές
ποιότητας υλικών. Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά
του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο
Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις – Υποχρεώσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Οι δαπάνες
δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται από τον
ανάδοχο.
Άρθρο 10ο
Παραλαβή Ειδών – Πληρωμές
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την αριθμ. ________ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του
προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Δωδώνη [ημερομηνία]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:65.000,00€
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Αγία Κυριακή Θεριακησίου
44500 Αγία Κυριακή Θεριακησίου, Ηπείρου
Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Σπ.
Τηλ.: 2654360100
Ιστοσελίδα Δήμου: http://www.dodoni.gr
E-mail: support@dodoni.gr

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια
Οργάνων και Υλικών
Συντήρησης Παιδικών
Χαρών Δ.Ε. Λάκκας
Σουλίου»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του προμηθευτή
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
με
έδρα
……………………………… οδός ………….………………….. & αριθμός ……… ΤΚ …….. τηλ. ………….. Fax …………………….
E-mail ………………………………………….
Προς Δήμο Δωδώνης
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού της προμήθειας που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, καθώς και των συνθηκών της συγκεκριμένης
προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη όλα
αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες προσφερόμενες τιμές επί των τιμών
του ενδεικτικού προϋπολογισμού:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣ.

M/M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Κούνια Μεταλλική Π 2Θ παίδων
Σύνθετο με τούνελ και γέφυρες
Τσουλήθρα Παίδων
Τσουλήθρα παίδων μεταλλική
Τραμπάλα ελατηρίων 6 θέσεων
Ελατήριο ΠΧ ακρίδα
Παιχνίδι ελατηρίου 1-3 Θ
Πάνελ δραστηριότητας 1
Πάνελ δραστηριότητας 2
Λαβύρινθος ΠΧ ποντίκι
Παγκάκι ΠΧ Μανιτάρι
Τραπεζάκι Πικ Νικ παιδικής χαράς
Τραπέζι μανιτάρι
Δοχείο απορριμμάτων κλειστού τύπου
Πινακίδα εγχάρακτη από HPL (60 Χ 100cm) Υ 200cm
Βρύση Π.Χ συνεφάκι

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
2

τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
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22

Επιστύλιο φωτιστικό σώμα LED με διακοσμητικό
βραχίονα
Ξύλινη περίφραξη παιδικής χαράς. €/m
Πόρτα για ξύλινη περίφραξη ίσια µε µήκος 100cm.
Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π.
130cm, Βάρος 25kg/m2
Δάπεδο ασφαλείας κόκκινο/στρώση EPDM Υ.Π.
150cm, Βάρος 34kg/m2
Πιστοποίηση Χώρου

23

Γενικές εργασίες

17
18
19
20
21

1

τμχ

135
4

τμχ
τμχ

205

τμχ

28

τμχ

3

τμχ
κατ΄
αποκοπ
ή

1

Σύνολο:
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο:

Προσφερόμενη τιμή συνολικής δαπάνης :
Αριθμητικώς (€) :……………………………………………………………………………………………………………………
Ολογράφως :………………………………………………………………………………………………………………..ευρώ.
Δωδώνη …………. / ……………. / 2019
Ο προσφέρων
(σφραγίδα / υπογραφή / όνομα επώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ονομασία Τράπεζας_________________________
Κατάστημα________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης________________________
Προς: ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ
Αγία Κυριακή Θεριακησίου
44500 Αγία Κυριακή Θεριακησίου, Ηπείρου
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
__________1 υπέρ του:
i. [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, ΑΦΜ
________________ (διεύθυνση) ___________________ ή
ii. [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ______________________, ΑΦΜ
____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή
iii. [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
1. (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________
2. (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________
3. (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την
(αριθμό & ημερομηνία)___________διακήρυξης
«Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου»
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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1

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
3
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6585]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ/ΙΩΑΝΝΙΝΑ/45500]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παπαδημητρίου Σπυρίδων]]
- Τηλέφωνο: [2654360100]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [support@dodoni.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dodoni.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [……]
Προμήθεια Οργάνων και Υλικών Συντήρησης Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου
CPV
37535200-9 (εξοπλισμός παιδικής χαράς)
37535210-2 (κούνιες παιδικής χαράς)
37535240-1 (τσουλήθρες για παιδικές χαρές)
37535250-4 (τραμπάλες για παιδικές χαρές)
44614000-7: κάδοι
34991000-0: Φωτιστικά Σώματα
34928200-0: Περιφράξεις
33682000-4: Πλακίδια από ελαστικό
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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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 αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) [……]
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος
V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
δωροδοκίαix,x·
απάτηxi·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Απάντηση:
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την

λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Η Ενότητα Β του Μέρους VI του παρόντος εντύπου δεν απαιτείται
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
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 διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[……..........................]

[……]

[……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
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;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxxxiii, αναφέρετε για
το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxxxiv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xxxv
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvi, 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
δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

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).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

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 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

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) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
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Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

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.
xiii

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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες 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 ΤΕΥΔ.
xxxiii

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

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, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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