
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 29/2016 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης:  389/2016 Περίληψη 

«- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
  - έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων,  
  - κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού, 
  - έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών,  
  - ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης   
     προσφορών και  
  - ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 
και ανταλλακτικών μερών τους» 

 
Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Παρασκευή 23/12/2016, και ώρα 

09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 
19/12/2016 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών 
μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. 
 
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Οι απόντες αν και νόμιμα  καλέστηκαν είναι οι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Απέργη Αγγελική, Μαργαρίτη Βασιλική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος και 
Λασκαρίδης Λάζαρος. 
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΗ : Αντωνακάκης Γεώργιος και Χαριτίδης Θεόδωρος. 
 

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευσταθίου 
Κωνσταντίνος και Παπαδάκης Ευάγγελος 
 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν δύο θέματα 
εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 
Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ. 68548/14-12-2016 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο 

έχει ως εξής: 
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         Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 

συμπεριλάβετε και το θέμα που αφορά: 

1. Τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με γενικό 

τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΤΟΥΣ ”, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 

2. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προκήρυξη του ως άνω περιγραφόμενου 

διαγωνισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1ε του 

Ν. 3852/2010, σχέδιο των οποίων σας επισυνάπτουμε, μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης. 

3. Την έγκριση του τεύχους  των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Την έγκριση προϋπολογισθείσης δαπάνης  ποσού ύψους  49.600,00 ευρώ βαρύνοντας τις 

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω  Κωδικούς Εξόδων: 

 

α) Κ.Α: 35.7322.0010 , ποσού: 24.800,00 ευρώ & Κωδικό  CPV: 37535200-9 

β) Κ.Α: 35.6662.0013 , ποσού: 24.800,00 ευρώ & Κωδικό  CPV: 37524700-4 

 

5. τη διάθεση της παρακάτω πιστώσεως κατόπιν Εκθέσεως Ανάληψης Υποχρέωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/1995 

και του Π.Δ.113/2010-Φ.Ε.Κ. 4/τ.Α΄/22-11-2010. 

 
 Α/Α ΚΑ. 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ 

Ε.Α.Υ 

Α.Δ.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

1 
35. 7322.0010 

Προμήθεια οργάνων παιδικών 

χαρών 

1283 /14-12-2016 

 

       24.800,00  € 
16REQ005570388 

2 
35. 6662.0013 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

όργανα παιδικών χαρών 

1284 /14-12-2016 

 

       24.800,00  € 

       Σας ενημερώνουμε ότι : 

α) σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 3852/2010 έχει  ληφθεί η με αριθμό 449 /2016 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της παραπάνω προμήθειας.  

β) Έχει αναρτηθεί ως Πρωτογενές Αίτημα (AΔΑΜ: 16REQ005570388 ) στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 

11 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 & της Ι.Υ.Α 

Π1/2380/2012(Φ.Ε.Κ Β΄3400). 

 

 

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄ και του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
σε συνδυασμό με την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII)  
3.- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Α. Επιλέγει η προμήθεια με γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ», να γίνει με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 
 
Β. Εγκρίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού ύψους  49.600,00 ευρώ και τη διάθεση 

των παρακάτω πιστώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Τμήμα Μελετών Πρασίνου) έτους 
2016, ως εξής: 
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Α/Α ΚΑ. 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ 

Ε.Α.Υ 

Α.Δ.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

1 
35. 7322.0010 

Προμήθεια οργάνων παιδικών 

χαρών 

1283 /14-12-2016 

 

       24.800,00  € 
16REQ005570388 

2 
35. 6662.0013 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

όργανα παιδικών χαρών 

1284 /14-12-2016 

 

       24.800,00  € 

 

 

Γ. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.600,00 €, ως εξής: 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ο Δήμος Καλλιθέας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 49.600,00 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) για την ανάδειξη αναδόχου στην 
«Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και ανταλλακτικών μερών τους», με κριτήριο 
κατακύρωσης τη  συμφερότερη μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.  

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :  

 Του άρθρου 117 του Ν.  4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) , 

   Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α΄) Τροποποίηση. 

 Του  άρθρου  72 του Ν. 4412/8-8-2016/  ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

 Του άρθρου  130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του 
Ν. 4337/15 και ισχύει 

 Τη μελέτη της  Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας . 

 Την   απόφαση Ο.Ε περί κατάρτισης όρων διακήρυξης, έγκρισης δαπάνης , διάθεσης 
πίστωσης  και περί ορισμού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, 
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 ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισμός  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού 

των 49.600,00 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
για το 2016 στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας με τίτλο: 

1. «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» με στοιχεία Κ.Α. 35.7322.0010 ποσού 
24.800,00 € που αποτελεί την ΟΜΑΔΑ «Α» του ενδεικτικού προϋπολογισμού και 

2. «Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών» με στοιχεία Κ.Α. 
35.6662.0013 και ποσό 24.800,00 € που αποτελεί την ΟΜΑΔΑ «Β» του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- Η οικονομική  προσφορά του υποψηφίου 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
4.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/01/2017, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε  με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

4.2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ  
και ώρα λήξης η 10:30 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών),  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : Διάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες       
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο 

οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από την Δ/νση Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Μελετών Πρασίνου του Δήμου Καλλιθέας, στην διεύθυνση Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 - 
Καλλιθέα και να επικοινωνούν στο τηλ. : 213.20.70.454 ή στο Fax: 210 95.72.715 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιος: κος Ρυμενίδης Γεώργιος). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άλλωστε ελεύθερη πρόσβαση στη διακήρυξη, το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού κατόπιν της δημοσίευσής της : 

 Στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στον ιστότοπο ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 

μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται 
πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να 
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές ή προμηθευτές χορηγητές δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση 
για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι 
δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

Στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν προσφορές από τον συμμετέχοντα και για  τις δυο 
ομάδες ειδών.   

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών των δυο ομάδων («A» & «Β»), ως αυτά καθορίζονται στην 
επισυναπτόμενη μελέτη.  
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Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 

''....... Αντί πρωτοτύπων ή επικυρω

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορε  

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. '' 

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 
μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο 

διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 
Επισημαίνεται ότι  η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, πλήττει τις αρχές 

της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων 
συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

6.1  Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα –οικονομικοί φορείς - εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

του Π.Ο.Ε, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕ
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., καθώς και 

δ)  σε τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν στην  περίπτωση  γ’  και  έχουν συνάψει  διμερείς  
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις των α. 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στα Άρθρα 73 
και 74 του ν. 4412/2016 

 Οι  ενώσεις  προσώπων,  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις  
αποκλεισμού  της  παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Τα πρόσωπα που μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 
περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

 
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά 
 
 

6,2   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.     Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα Α “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”και 
υπογεγραμμένο:  

 Για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο και  
για τις περιπτώσεις 

 α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 
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 β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο  ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από κάθε 
αποδεδειγμένα νόμιμο εκπρόσωπό τους . 

 
2.     Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας  Διακήρυξης.  
 

3.   Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο), ήτοι  Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινές φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε., 
ΙΚΕ και Ε.Ε.).  

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
4.   Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (αν 

πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία).  
-Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 

εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται εκ του πρωτότυπου και με θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Στην περίπτωση Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε), αντίγραφο εκ του ενιαίου βιβλίου πρακτικών 
αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης  και με θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής του διαχειριστού της. 

α. οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους 
συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

β. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και 
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

γ. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα 
κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β', και 
γ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).  

  
 
             Σημείωση προς όλους τους συμμετέχοντες:  
1 )  Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Επίσης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό . 
 
2 )  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές ή προμηθευτές που επιθυμούν να αποστείλουν 
την πρόσφορα τους μέσω πρωτοκόλλου έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, έντος του 
φάκελου των δικαιολογητικών θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας  με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ότι η πρόσφορα έχει 
συνταθεί από τους ίδιους ή ότι έχουν γνώση αυτής και συναινούν στην υποβολή της . 
 

 
6.3 Τεχνική προσφορά 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου 

της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
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- ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης  και των τεχνικών 
προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται 
πλήρως  και ανεπιφύλακτα την τεχνική έκθεση. 

-τα είδη που θα παραδοθούν θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης του Δήμου, θα είναι άριστης ποιότητας και θα στερούνται ελαττωμάτων. 

 
   2.  Αναλυτική κατάσταση ολων των ειδών και των δύο ομάδων που περιέχονται στη 

μελέτη ( αναφορά σε παραγωγική ή εισαγωγική εταιρεία και λοιπά τεχνικά στοιχεία) 
 

3. Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό η διαγωνιζόμενη εταιρεία 
υποχρεούται : 

 να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρει, 
την εταιρεία παραγωγής καθώς και το τόπο εγκατάστασή τους. 

 

 να προσκομίσει  πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο «Διαχείριση ποιότητας» 
του κατασκευαστή και για δραστηριότητα συναφή με το δημοπρατούμενο 
αντικείμενο  
 
 

 να προσκομίσει  πιστοποιητικό ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο «Σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης» του κατασκευαστή, για δραστηριότητα συναφή με το 
δημοπρατούμενο αντικείμενο.  
 

 

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων/υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος 
παρασκευαστής του προϊόντος οφείλει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 με τα εξής : 
 α) για τα εργοστάσια τα οποία θα παρασκευάσουν τα υπό προμήθεια είδη 
(ΠΙΝΑΚΑΣ  για διευκόλυνση του ελέγχου) , τον τόπο εγκατάστασής τους και τα 
πλήρη του/τους στοιχεία (επωνυμία). 
 β) του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
υποψήφιο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Γίνεται δεκτή και δήλωση 
ως ανωτέρω από αντιπρόσωπο ή έμπορο του κατασκευαστή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται 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 (ΦΕΚ 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 συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί 
στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
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Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2)  επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
χωρίς τον Φ.Π.Α  και θα αφορά το σύνολο των ειδών της μελέτης (ομάδες Α & Β). 

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του 
διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 
(πέντε) 5 επί τοις %  της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α  ( άρθρο 157 παρ.  1β του 
Ν. 4281/2014). 

- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες. 

 Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4412/8-8-2016/  ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - φάκελος προσφοράς 
8.1. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πριν την προσέλευση τους για την κατάθεση του φάκελου στην 

επιτροπή διαγωνισμού θα περάσουν από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος 
όροφος Δημ. Καταστήματος-Ματζαγριωτάκη 76 όπου θα πρωτοκολληθεί ο εξωτερικός φάκελος 
προσφοράς, ακολούθως όσοι υποψήφιοι πρωτοκολλήσουν την προσφορά τους την ημέρα του 
διαγωνισμού την καταθέτουν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού στην αίθουσα  401 
στον 4ο όροφο του Δημαρχείου.  

8.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποστέλλονται 
στο πρωτόκολλο του Δήμου . 

8.3. Προσφορές που περιέρχονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού από το πρωτόκολλο του 
Δήμου μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά 
φυλάσσονται  προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού. 

 
8.4. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
8.5. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της 

προμήθειας. 
γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ». 
δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα 
στ. Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

 
8.6. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά εις διπλούν 

(πρωτότυπο  και αντίγραφο) και η εγγύηση συμμετοχής. 
α. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη 

“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”  εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο)  
β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (υπόδειγμα  εντύπου της υπηρεσίας , 

συμπληρωμένο από τον προσφέροντα με υπογραφή και σφραγίδα ) τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  εις διπλούν (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) 

8.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα είναι μέσα σ΄ αυτόν.  
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8.8. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου τα τεχνικά στοιχεία να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 
8.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη.  
 
8.10. Ολα τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών να είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή 

ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. Στο 
ντοσιέ θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων και θα αναφέρετε ο συνολικός αριθμός των εγγράφων 
που περιέχει. 

 
8.11. Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις 

που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 
 
8.12. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές. 
 
8.13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών  
9.1. Οι τιμές στα προσφερόμενα είδη θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ (€). 
9.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα του Διαγωνισμού , εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
που θα βαρύνει το Δήμο. 

9.3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
κατ΄ είδος τιμή και για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9.5. Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
9.6. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπει το τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού ( διακήρυξη , συγγραφή υποχρεώσεων , 
τεχνική περιγραφή , τεχνικές προδιαγραφές , τιμολόγιο μελέτης) . 
 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο 
επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
σύμβασης ακόμη και  εάν προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώσες ανωτέρα βία) τους οποίους 
δεν είχε υπολογίσει.  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι 
απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού 
η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει 
προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο :  Αποσφράγιση προσφορών-ανακοίνωση – αξιολόγηση 
10.1. Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, απαγορεύεται για οποιοδήποτε 

λόγο κατάθεση και παραλαβή μεταγενέστερης προσφοράς. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή με σημασμένη ωρα από το πρωτοκολλο μετα την ωρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών  παραλαμβάνονται από την επιτροπή. δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται 
φυλάσσονται και παραδίδονται για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

 
10.2. Η Επιτροπή διαγωνισμού σε συνεδρίασή της πραγματοποιεί τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  που  υποβλήθηκαν. Ο υποφάκελος που 
βρίσκεται μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο και περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει ως 
έχει  και αναγράφεται πάνω σ΄ αυτόν ο αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. 

 
10.3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η Επιτροπή 

συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για αυτούς που 
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αποκλείονται. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 
αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από τα μέλη της Επιτροπής.  

 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με 
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή την 

Οικονομική Επιτροπή είτε ενώπιόν τους, είτε εγγράφως ύστερα από έγγραφο ερώτημα των 
ανωτέρω.  

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

 
10.5. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και 

δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο 
διαγωνισμό. 

 
10.6. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με 

τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους, 
αποσφραγίζονται για την ανάδειξη του μειοδότη σύμφωνα με τα κριτήρια του πιο κάτω άρθρου.  

 
 Επισήμανση: Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων 

και  ο όγκος των προς έλεγχο δικαιολογητικών /τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος  ή η ώρα 
περασμένη και αδυνατεί να συνεχίσει τις εργασίες της αυθημερόν, τότε ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες ότι θα συνεχίσει τις εργασίες της τις επόμενες ημέρες. 

 
10.7 Όταν η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της ή στάδιο των εργασιών της, συντάσσει 

το κατά Νόμον πρακτικό και διαβιβάζει το φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει 
σχετικά .  

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με το κριτήριο της  

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ  
ΤΙΜΗΣ) στο τελικό σύνολο όλων των ειδών των δύο ομάδων όπου έκαστος υποψήφιος 
συμμετέχει υποχρεωτικά. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας 
Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – 
δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα  σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
 
α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό   
γ) Ο αριθμός απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των ορών διακήρυξης 
και ο πλήρης τίτλος αυτής,  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη. 
 
 Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Φυσικά πρόσωπα 
1. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (τα στοιχεία που ζητούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2. της παρούσας Διακήρυξης) 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.  
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τόσο κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
α) φορείς επικουρικής ασφάλισης,  
β) οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 
γ) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  
δ) περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων,  
ε) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.  
 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
 
3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι «δεν τελώ υπό πτώχευση ,δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις 
επιχειρηματικές μου δραστηριότητες και δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου και β) δεν 
έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις» 
. 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το όποιο να 
προκύπτει  η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, και ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής 
τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' (Ν.4412/16) ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.  
 
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης,.  
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα  
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΙΚΕ Ο.Ε και Ε.Ε 
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- διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
 
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
 
Συνεταιρισμοί 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και  
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Ενώσεις προμηθευτών 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση. 
 
 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν.  
2. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16  και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν και ο νέος μειοδότης δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16).    
3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104του Ν.4412/16, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο νέος 
μειοδότης υπέβαλε αναληθή ή ανακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 
103 παρ. 3 του Ν.4412/16).  
4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
αποδεικνύεται η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/16 ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν και ο νέος μειοδότης δεν αποδείξει ότι 
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πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του 
Ν.4412/16  η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16).    
 Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω 
δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και 
έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης  είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου, είτε 
ως εκπτώτου και ανάδειξη του επόμενου μειοδότη, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2, 3 ή 4, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  
       Η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για  ενημέρωση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Αλλαγή ώρας και ημέρας δημοπρασίας  
Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία για 

λόγους ανώτερας βίας (π.χ. μη απαρτία, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την 
ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία διαγωνισμού. Αν η ημέρα αυτή 
είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα 
με τους συμμετέχοντες που κατέθεσαν φάκελο στο πρωτόκολλο , μέχρι την καταληκτική ημέρα και 
ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με 
τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την 
αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  

 
ΑΡΘΡΟ  14ο  Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού- Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με 

γνωμοδότηση εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή, η οποία και αποφασίζει: 
α. Κατακύρωση της προμήθειας. 
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, για την επιλογή του  

προμηθευτή. 
δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, 

με διαδικασία απευθείας ανάθεσης /διαπραγμάτευσης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
ε. Τελική ματαίωση της προμήθειας. 
 
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. (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) 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, 

 
β)  κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από τη σχετική πρόσκληση. (άρθρο 
105 παρ.3 Ν.4412/16   

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 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν 4412/16 . 
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Άρθρο 15ο Ενστάσεις 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο :Σύμβαση 
1. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο. 
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, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα 
- Την συμφωνηθείσα τιμή 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
- Τον τρόπο παραλαβής 
- Τον τρόπο πληρωμής 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει 

εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα υπογραφής. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη . 

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την 
σύμβαση. 

3. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 
από την οποία θα διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον θα 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων (Αθήνα).  

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης 
1.  Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος. Οι παραδόσεις θα γίνονται εντός 
δέκα εργασίμων ημερών από την παραγγελία.                          

 Οι κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας ορίζονται ρητώς στο άρθρο 
207 του Ν. 4412/2016,  

2.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
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3. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Μελετών 
Πρασίνου και την επιτροπή παραλαβής, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραγγελία στις 
αποθήκες του Δήμου ή σε όποιο άλλο σημείο εντός της πόλης ζητηθεί . 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο : Παραλαβή ειδών  
1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει  

οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 2 
ημερών από την παράδοση των υλικών. Κατά την διαδικασία παραλαβής του υλικού καλείται να 
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Είναι δυνατό να γίνει και τμηματική παραλαβή 
ποσοτήτων εφόσον αυτό ζητηθεί από την υπηρεσία .  

2. Η ολοκλήρωση της προμήθειας και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον συμβατικό χρόνο. 

Σε περίπτωση ασάφειας ή αοριστίας ισχύ έχει το άρθρο 209 του Ν.4412/2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει τμηματικά ή συνολικά μετά τις 

εκάστοτε παραδόσεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο :  Ισχύς προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα για χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών,  από την επόμενη της ημέρας  του διαγωνισμού.  

 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για 
αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες 
κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Μετά την λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο προμηθευτής για την μη ματαίωση του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
Η κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου  ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

203 του Ν.4412/8-8-2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης  
το πλήρες σώμα  θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12 ημέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού  και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
Δ. Εγκρίνει το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ», που 
έχουν ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
                        
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο προμήθειας 
 

 Αντικείμενο της προμήθειας είναι: η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ» και με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές 
υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
 
  Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :  

 Του άρθρου 117 του Ν.  4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) , 

   Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α΄) Τροποποίηση. 

 Του  άρθρου  72 του Ν. 4412/8-8-2016/  ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

 Του άρθρου  130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του 
Ν. 4337/15 και ισχύει 

 Τη μελέτη της  Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την   απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προμήθειας . 

 Την   απόφαση Ο.Ε περί κατάρτισης όρων διακήρυξης, έγκρισης δαπάνης , διάθεσης 
πίστωσης  και περί ορισμού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  Δαπάνη προμήθειας 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με γενικό τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ» ανέρχεται στη συνολική δαπάνη 
ποσού των 49.600,00 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις για το 2016 στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας με τίτλο: 

1. «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» με στοιχεία Κ.Α. 35.7322.0010 ποσού 
24.800,00 € που αποτελεί την ΟΜΑΔΑ «Α» του ενδεικτικού προϋπολογισμού και 
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2. «Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών» με στοιχεία Κ.Α. 
35.6662.0013 και ποσό 24.800,00 € που αποτελεί την ΟΜΑΔΑ «Β» του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει σύμφωνα με το κριτήριο της  ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ 
ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ  ΤΙΜΗΣ) στο τελικό 
σύνολο όλων των ειδών των δύο ομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Υπογραφή σύμβασης προμήθειας 
 
 Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, υποχρεούται  να προσέλθει σε χρόνο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή 
του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για την 
προμήθεια. 
 Αν ο μειοδότης δεν δεχθεί να εκτελέσει την προμήθεια, αυτή ανατίθεται στον αμέσως 
επόμενο μειοδότη ενώ η εγγυητική συμμετοχής του πρώτου εκπίπτει εις βάρος του. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Παραλαβή υλικών .Τόπος και χρόνος παράδοσης 
 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή, όπως έχει ορισθεί για το 
έτος 2016 με την υπ’αριθμό 361/2016 απόφαση του Δ.Σ. και θα πραγματοποιηθεί μέσα από τον 
οριζόμενο, από την υπογραφείσα σύμβαση χρόνο. 
  Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ., τους 
όρους διακήρυξης ή τα υλικά δεν τηρούν τις Τ.Π, θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο 
προμηθευτής καμία αποζημίωση. 

 Τα υλικά θα παραδίδονται  τμηματικά ή συνολικά είτε στις αποθήκες του Δήμου Καλλιθέας 
είτε σε άλλα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου με 
αποστολή Fax ή e-mail τα οποία αποτελούν και την βεβαίωση γνωστοποίησης του αιτήματος προς 
τον προμηθευτή, που θα προσδιορίζει τις εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες παράδοσης, την 
ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
του Δήμου.  
 Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το 
κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας) και 
φορτοεκφόρτωσής τους.  
 Ο προμηθευτής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει 
το σύνολο των υλικών που του ζητούνται. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της ζητούμενης 
παραγγελίας προβλέπεται η έκπτωση του αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 203 του 
Ν.4412/2016. 
 Πριν από κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα τον υπεύθυνο αποθήκης 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και στη συνέχεια θα ειδοποιείται η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η προθεσμία ολοκλήρωσης παράδοσης των 
υλικών ισχύει τρείς (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 
οι τιμές παραμένουν σταθερές (οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό προσφοράς) ανεξάρτητα 
οποιοδήποτε πιθανόν ανατιμήσεων. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο Απαράδεκτα υλικά 
 
 Αν τα προμηθευόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται 
στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στους ισχύοντες κανονισμούς, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει (με δικά του έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
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άρθρο 208 του Ν.4412/2016. Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την 
έκπτωση του προμηθευτή. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 
 
 Ο ανάδοχος υπόκειται στις κείμενες διατάξεις για φόρους, τέλη & κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού όπως και σε τυχόν έξοδα δημοσίευσης. Ο Φ.Π.Α 
βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
 
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4412/2016). Οι 
εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να 
αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου 
 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης η οποία επέχει θέση 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του 
Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο  Πληρωμές 
 
 Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται μετά την παραλαβή των υλικών και των 
αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο 
στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής η πληρωμή θα αφορά τις ποσότητες που πιστοποιεί η 
Επιτροπή Παραλαβής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  Συμβατικά στοιχεία 
 
 Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- Η οικονομική  προσφορά του υποψηφίου 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΙΥΩΕΚ-ΙΡ5



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ» στο Δήμο Καλλιθέας. 
 Τα προς προμήθεια είδη με τα βασικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται παρακάτω, 
σύμφωνα με την ομαδοποίηση: 

 ΟΜΑΔΑ «Α» -  ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
 ΟΜΑΔΑ «Β» -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

(Σύμφωνα με: το άρθρο 5 της Υπ. Απόφαση 28492/Φ.Ε.Κ. 931/18-05-2009, την Υπ. Απόφαση 
27934/2014 (Β’ 2029) & την εγκύκλιο 44/07-08-2014 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Υπ. 
Απόφασης 28492/2009), όπως αναλυτικά αναφέρεται:  

 

1. Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής 
χαράς, σε δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

2. Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας που θέτει σε 
κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτει για καθένα από αυτούς 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών,  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να 
συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσης τεχνική 
έκθεση επικυρωμένη από  αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 11. 

3. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον 
εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες (Ισχύει για την ομάδα Α): 
α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. 
β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών. 
γ) Μέγιστος  αριθμός  χρηστών. 
δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών. 
ε)  Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο ή την κοινότητα εγχειρίδιο 
οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για: 

 τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των 
επιμέρους εξαρτημάτων του,  

 τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,  

 τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων 
στ) Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται 
με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  -  ΟΜΑΔΑ «Α» 

 
  01. Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου αθλοπαιδιάς υπαίθρου, τύπου 
«ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΤΡΕΝΟΥ» και ειδική πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α 
 
Περιγραφή οργάνου 
 
Το πολυόργανο με μορφή«Τρένου» θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών και θα 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 2 μεταλλικές σκάλες με 5 – 6 σκαλοπάτια 

 1 τσουλήθρα πολυαιθυλενίου με στροφή 90 μοιρών και με πάνελ εισόδου, τοποθετημένη σε 
πλατφόρμα ύψους περίπου120 cm 

 1 σπειροειδή τσουλήθρα πολυαιθυλενίου με στροφή 360 μοιρών και με πάνελ εισόδου, 
τοποθετημένη σε πλατφόρμα ύψους περίπου 200 cm 

 1 διπλή οριζόντια τσουλήθρα πολυαιθυλενίου με πάνελ εισόδου, τοποθετημένη σε 
πλατφόρμα ύψους περίπου 120 cm 

 3 οροφές δίκην τρένου, που θα λειτουργήσουν ως σκέπαστρα των τριών πλατφορμών 

 1 τούνελ πολυαιθυλενίου που θα τοποθετηθεί στην αρχή της διάταξης δίκην μηχανής του 
τρένου 

 1 τοίχο αναρρίχησης από πολυαιθυλένιο 

 2 πάνελ καθίσματα 

 6 πάνελ με μορφή παράθυρων  

 4 πάνελ με απεικόνιση τους μεγάλους πίσω τροχούς του τρένου  

 2 πάνελ με απεικόνιση τους μικρούς εμπρός τροχούς του τρένου 
 
 Πρόκειται για μια σύνθετη κατασκευή που θα αποτελείται από 4 τετράγωνες πλατφόρμες, 
τοποθετημένες γραμμικά και συνδεδεμένες, έτσι ώστε να προσφέρουν στα παιδιά – ανεξαρτήτως 
των ικανοτήτων τους τις πλέον ελκυστικές για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δραστηριότητες στα 
πλαίσια του παιχνιδιού ρόλων και φαντασίας. Με καταφύγια και κρυψώνες κάτω από τις 
πλατφόρμες του το «Τρένο» θα δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα της ολίσθησης, της αναρρίχησης ή 
της εξερεύνησης.  
 Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να εισέλθουν στο σύνθετο όργανο από : α) μεταλλική 
σκάλα (5 - 6 σκαλοπατιών) , β) από την «ποδιά του τρένου» (αποτελείται από καμπύλους 
μεταλλικούς σωλήνες διαμέτρου περίπου 32 χιλιοστών, με πάχος περίπου 2 χιλιοστά) , γ) τοίχο 
αναρρίχησης με λαβές από πολυαιθυλένιο. 
Η έξοδος από αυτό θα γίνεται μέσω των οδών ολίσθησης: α) ευθύγραμμη διπλή τσουλήθρα 
πολυαιθυλενίου με ύψος περίπου 1,20 m , β) γωνιακή τσουλήθρα (90 μοιρών) πολυαιθυλενίου με 
ύψος περίπου 1,20 m , γ) Σπειροειδής τσουλήθρα (360 μοιρών) πολυαιθυλενίου με ύψος περίπου 
2,00 m. Για την πρόσβαση στην σπειροειδή τσουλήθρα θα υπάρχει μεταλλική σκάλα (5 – 6 
σκαλοπατιών). 
 Στον σκελετό της πλατφόρμας θα είναι τοποθετημένα:  έξη πάνελ με θέματα παραθύρων 
τρένου στο ύψος και των τεσσάρων πλατφορμών (1,20 & 2,00 m),  τέσσερα πάνελ με θέμα  τις 
μεγάλες ρόδες του τρένου ανά δύο σε κάθε πλευρά στο ύψος του εδάφους και δύο πάνελ με θέμα  
τις μικρές μπροστινές  ρόδες του τρένου ένα σε κάθε πλευρά στο ύψος του εδάφους. 
 Στο κάτω μέρος του υψηλού πάνελ θα είναι τοποθετημένα εκατέρωθεν πάνελ με καθίσματα 
από πολυαιθυλένιο. 
 Τα τρία από τα τέσσερα πάνελ θα φέρουν κυρτή οροφή από πολυαιθυλένιο ενώ το τέταρτο 
μπροστινό πάνελ θα ενσωματώνει το τούνελ από πολυαιθυλένιο το οποίο θα αναπαριστά την 
μηχανή του τρένου με το φουγάρο. 
  Ο σκελετός της κατασκευής και τα πλαίσια από τις πλατφόρμες θα είναι κατασκευασμένα 
από εν θερμό γαλβανισμένο χάλυβα. Η διατομή της δοκού θα είναι περίπου 4΄΄ με ελάχιστο πάχος 
2,5 mm. 
Θα έχουν υποβληθεί σε αμμοβολή και θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες σε κλίβανο, σύμφωνα με 
TS EN10219-2, TS-6476 και τα πρότυπα DIN 2394.   

 Η περιοχή της κάθε πλατφόρμας θα είναι περίπου 1,30 m2. Θα είναι κατασκευασμένη 

από ένα μεταλλικό φύλλο DKP πάχους τουλάχιστον 2mm και διαστάσεων περίπου 1,15x11,5 m. 

Όλες οι πλατφόρμες θα υποβληθούν σε επικάλυψη πλαστισόλης. 
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 Για τις μεταλλικές σκάλες, το ύψος των σκαλοπατιών θα είναι περίπου 11 cm, το βάθος 

θα είναι περίπου 23 cm και το πλάτος θα είναι περίπου 61 cm. Οι σκάλες θα κατασκευαστούν 

από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 2 mm και δεν θα υπάρχει κενό μεταξύ των σκαλοπατιών 

σύμφωνα με την ΕΝ 1176. Όλες οι πλάκες που χρησιμοποιούνται για τα σκαλοπάτια θα 

υποβληθούν σε επικάλυψη πλαστισόλης. 

 Όλες οι  τσουλήθρες θα είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο (LLDPE), το οποίο θα 
είναι ακίνδυνο για τα παιδιά, θα έχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα είναι 
ανακυκλώσιμο. Το ύψος τους θα είναι κατάλληλο για την τοποθέτησή τους στις προαναφερόμενες 
πλατφόρμες. 

 Οι οροφές θα είναι από πολυαιθυλένιο (LLDPE). Το μέγεθος του τόξου οροφής θα είναι 

περίπου 1450 x 1850 mm  και το ύψος της θα είναι περίπου 55 cm. 

 Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα είναι απόλυτα επαρκής για να 
δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. Θα έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις 
μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. 

 Όλα τα μπουλόνια, βίδες και τα παξιμάδια θα είναι γαλβανισμένα και θα καλύπτονται 
από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια ενώ 
συγχρόνως θα αποτελούν και διακοσμητικά στοιχεία. 
 Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα θα υποβάλλονται αντίστοιχα σε αμμοβολή και επικάλυψη 
σκόνης.  
 Τα χαμηλότερα μέρη των  σωλήνων, θα ενωθούν με φλάντζες από χάλυβα ελάχιστου 
μεγέθους 150x150x5mm, με τρύπες 10 χιλιοστών, μέσω συγκόλλησης. 

 
Διαστάσεις 

 Χώρος ασφαλείας:   ~=  14,60 m x 8,90 m 
 Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: ~=  11,10 m x 5,40 m 
 Μέγιστο ύψος οργάνου:   ~=  4,10 m 
 Ηλικιακή ομάδα :   ~=  3 – 15 ετών 
 Θεμελίωση:     Επιφανειακή Θεμελίωση με μεταλλικά ούπατ 

(ρόμπολτς) 
        και βίδες διαστάσεων περίπου 12 Χ 150 mm. 
 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1176: 2008 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
ΕΝ1176: 2008, Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176: 2008). 

Το προϊόν θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση 
συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο. 

O διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται και από το άρθρο 5, παρ.2 της 
Υ.Α. 2849212009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και προβλέπεται στην παρ. 6.1.2 §η) του πρότυπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων η προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 
παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως συμπληρώθηκε με 
την ΥΑ 48165/30-07-2009 (ΦΕΚ 1690Β’/17-08-2009) την 27934/2014 (Β’ 2029) & την εγκύκλιο 
44/07-08-2014 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009. 

 
 Πάκτωση - Συναρμολόγηση 

Όλα τα όργανα που θα προμηθευτεί ο Δήμος, ο ανάδοχος της προμήθειας θα τα τοποθετήσει 
στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η πάκτωση – συναρμολόγησή του κάθε οργάνου θα 
γίνει σύμφωνα με πιστοποιημένες προδιαγραφές της κατασκευάστριας  εταιρείας, τα σχέδια 
πάκτωσης – στερέωσης θα παραδοθούν στην υπηρεσία και θα φέρουν υποχρεωτικά υπογραφή 
πολιτικού μηχανικού.   

 
Για να γίνει παραλαβή των οργάνων από την υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα της πιστοποίησης των 

οργάνων και της εγκατάστασής τους από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης παιδικών 

χαρών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  -  ΟΜΑΔΑ «Β» 

 

1 
Καθισματάκια κούνιας νηπίων:  Από καουτσούκ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας (τύπου Γερμανίας). Θα περιλαμβάνει αλυσίδα προσάρτησης του 
καθίσματος στην κούνια, επενδεδυμένη με πλαστικό, κοντά στο κάθισμα, για την προστασία 
των παιδιών καθώς και κουζινέτα 2΄΄. 

2 Πλαστική βάση στήριξης μεταλλικού σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 33 mm για στήριξη 
σε ξύλινο δοκό 

3 Μεταλλικός δακτύλιος προσάρτησης σωλήνα σε μεταλλική δοκό 4’’(εσωτ. Διάμετρος 
33mm) 

4 
Μεταλλικός σκελετός διαστάσεων 1,2 Χ 3,3 m, για κούνια 2 θέσεων: Η βάση του 
σκελετού θα αποτελείται από 4 χαλυβδοσωλήνες διατομής περίπου 4΄΄ Χ 3 mm πάχος, 
συνολικού μήκους περίπου 2550mm. 
Κάθετοι και οριζόντιοι σωλήνες διαμέτρου  4΄΄ θα είναι τοποθετημένοι ο ένας με τον άλλο σε 
ορθή γωνία και θα πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με συνδετικό στοιχείο από πολυαμίδιο. 
Το οριζόντιο στοιχείο του σκελετού θα αποτελείται από μεταλλική δοκό διατομής περίπου 4΄΄ 
Χ 3 mm πάχος, συνολικού μήκους περίπου 2850mm  
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (κοχλίες) θα είναι από 
μαλακό χάλυβα St-37.Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα είναι 
απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.Θα έχουν μεγάλη 
αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. 
Για να περιοριστεί η διάβρωση και οι βλάβες από τη φύση, το σύνολο του εξοπλισμού θα 
υποβάλλεται σε αμμοβολή και στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε φούρνο ηλεκτροστατικής 
βαφής επικάλυψης σκόνης. 

5 
Μεταλλική βάση στήριξης τραμπάλας 4 θέσεων: θα αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα 
διατομής περίπου 3΄΄ Χ 2,5 mm, ο οποία θα βιδώνει στο έδαφος με 2 μεταλλικές φλάντζες  
και πάνω στην οποία θα προσαρμόζονται οι μηχανισμοί κίνησης της τραμπάλας, οι οποίοι 
θα περιλαμβάνονται στην προμήθεια με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

Οι μεταλλικοί μηχανισμοί κίνησης  θα αποτελούνται από δύο χαλυβδοσωλήνες διατομής 
περίπου 3΄΄ Χ 2,5 mm και από 4+4 λάμες διαστάσεων περίπου 30Χ150mm και πάχους 
περίπου t=5mm συγκολλημένες  στους χαλυβδοσωλήνες.  
Για να περιοριστεί η διάβρωση και οι βλάβες από τη φύση, το σύνολο του εξοπλισμού θα 
υποβάλλεται σε αμμοβολή και στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε φούρνο ηλεκτροστατικής 
βαφής επικάλυψης σκόνης. 

6 
Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Α) με στροφή δεξιά 90 μοιρών για τοποθέτηση σε ντέκ πλάτους 105 
εκ. και ύψους 120 εκ. από το έδαφος.  

7 
Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Β) με οριζόντια περιστροφή και έξοδο στις 360 μοίρες από την είσοδο, 
από πολυαιθυλένιο, πλάτους 82 εκ. (εξωτερικό). Θα τοποθετηθεί σε πάνελ ύψους 175 εκ. 
από το έδαφος.  

8 
Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Γ) οριζόντια με πανέλο εισόδου, για τοποθέτηση σε πάνελ πλάτους 82 
εκ. Θα τοποθετηθεί σε πάνελ ύψους 117 εκ. από το έδαφος.  

9 
Τσουλήθρα διπλή (ΤΥΠΟΥ Δ) οριζόντια με πανέλο εισόδου, για τοποθέτηση σε πάνελ 
πλάτους 88 εκ. Θα τοποθετηθεί σε πάνελ ύψους 114 εκ. από το έδαφος.  

10 
Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Ε) με οριζόντια περιστροφή και έξοδο στις 270 μοίρες από την είσοδο, 
από πολυαιθυλένιο, πλάτους 82 εκ. (εξωτερικό), με πανέλο εισόδου. Θα τοποθετηθεί σε 
πάνελ ύψους 180 εκ. από το έδαφος.  

11 
Τούνελ (ελλειπτικός σωλήνας ) πολυαιθυλενίου που ενώνει δύο πάνελ διαφορετικού ύψους, 
με διαστάσεις: μήκος 116 εκ. & διάμετρο έλλειψης 75 εκ. σε ύψος – 62 εκ. σε πλάτος 

12 
Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Α), από πολυαιθυλένιο τύπου «παράθυρο», με κοίλο 
τζάμι από Plexiglas σε διάφορα χρώματα, διαστάσεων 104 Χ 98 εκ. 

13 
Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Β) από πολυαιθυλένιο τύπου «γρανάζια», διαστάσεων 
100 Χ92 εκ. 

14 
Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Γ) από πολυαιθυλένιο τύπου «τρίλιζα», διαστάσεων 104 
Χ92 εκ.  
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15 
Καθισματάκια κούνιας για ΑΜΕΑ , ηλικιακής ομάδας 3 – 15 ετών:  Από πολυαιθυλένιο, 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Θα περιλαμβάνει ζώνες ασφαλείας 
3 η 4 σημείων για την πρόσδεση του χρήστη, αλυσίδα προσάρτησης του καθίσματος στην 
κούνια  επενδεδυμένη με πλαστικό κοντά στο κάθισμα για την προστασία των παιδιών 
καθώς και κουζινέτα 2΄΄.  
Τα Καθισματάκια θα είναι βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Θα 
περιέχουν σταθεροποιητές που θα δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, θα 
παρέχουν αντιστατική προστασία, αναπαυτικά & άνετα στην χρήση .  

Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης θα γίνεται με αλυσίδα διατομής 
περίπου 5mm η οποία θα προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους 
συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από γαλβανιζέ χάλυβα  διατομής περίπου 7mm.  
 

16 
Οριζόντια δοκός τραμπάλας 2 θέσεων: θα αποτελείται  από χαλυβδοσωλήνα διατομής 
περίπου 3΄΄ Χ 2,5mm και  θα μπορεί να προσαρμοστεί στον μηχανισμό κίνησης με 4 κοχλίες 
Μ10, ροδέλες Φ10 DIN125 και περικόχλια ασφαλείας Μ10 (τα οποία θα περιλαμβάνονται). 
Στις απολήξεις των οριζόντιων δοκών, θα είναι τοποθετημένα από 2 καθίσματα 
πολυαιθυλενίου ελάχιστου πάχους 10mm  με τη βοήθεια των 4 γαλβανισμένων βιδών και  
μπουλονιών, με αντιολισθητική επιφανεία.  
Σωλήνες πάχους περίπου 2 mm και διαμέτρου περίπου 27 mm, λυγισμένες σε τριγωνικό 
σχήμα, θα είναι συγκολλημένες πάνω στην τραμπάλα, έτσι ώστε να παρέχουν λαβή για τα 
παιδιά, ενώ παίζουν. Θα πρέπει να υπάρχει μια λαβή για τα χέρια και μια παρόμοια δομή 
για τα πόδια. 
Για να περιοριστεί η διάβρωση και οι βλάβες από τη φύση, το σύνολο του εξοπλισμού θα 
υποβάλλεται σε αμμοβολή και στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε φούρνο ηλεκτροστατικής 
βαφής επικάλυψης σκόνης. 

 

 

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την παραγγελία ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επισκεφθεί τους χώρους στους οποίους βρίσκονται τα όργανα στα 

οποία θα τοποθετηθούν τα ζητούμενα από τη μελέτη ανταλλακτικά. Με ευθύνη του θα 

αποτυπώσει τις ακριβής διαστάσεις αυτών και θα προβεί στην προμήθεια ομοίων ή 

παρεμφερών ανταλλακτικών που θα έχουν τα κατάλληλα σημεία συναρμογής με το κύριο 

όργανο. Δεν θα γίνουν δεκτές τροποποιήσεις επί των ανταλλακτικών για την συναρμογή 

τους. Με ευθύνη του αναδόχου τα όργανα θα είναι κατάλληλα για πιστοποίηση μετά την 

επισκευή τους. Το κόστος της νέας πιστοποίησης των οργάνων θα βαρύνει τον Δήμο. Αν 

μετά την επίσκεψη του φορέα πιστοποίησης κριθεί ότι κάποιο ανταλλακτικό είναι 

ακατάλληλο ή μη πλήρως «συνεργαζόμενο» με το όργανο, ο ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών από την 

επιτροπή παραλαβής θα γίνει μετά τον έλεγχο των επισκευασμένων οργάνων από τον 

φορέα πιστοποίησης που θα  καλέσει ο Δήμος.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
    Στις παρακάτω τιμές των οργάνων περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησής τους 
σε σημεία εντός του Δήμου Καλλιθέας, που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση 
Περιβάλλοντος) καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά & μικροϋλικά (σκυρόδεμα, βίδες, ούπα κτλ.) 
που θα χρειαστούν για την έντεχνη τοποθέτησή τους. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

 ΟΜΑΔΑ «Α»    

1 
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου 
αθλοπαιδιάς υπαίθρου, «πολυόργανο με 
μορφή τραίνου» 

1 20.000,00 20.000,00 

 ΟΜΑΔΑ «Β»    

2 Καθισματάκια κούνιας νηπίων 40 170 6800 

3 Πλαστική βάση στήριξης μεταλλικού σωλήνα  50 3 150 

4 Μεταλλικός δακτύλιος 20 40 800 

5 Μεταλλικός σκελετός για κούνια 2 θέσεων 1 1.500 1.500 

6 
Μεταλλική βάση στήριξης τραμπάλας 4 
θέσεων 

1 250 250 

7 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Α) 1 1.600,00 1600 

8 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Β) 1 2.000,00 2000 

9 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Γ) 1 800 800 

10 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Δ) 1 1.000,00 1000 

11 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Ε) 1 1.600,00 1600 

12 Τούνελ (ελλειπτικός σωλήνας )  1 560 560 

13 Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Α) 1 400 400 

14 Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Β) 1 440 440 

15 Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Γ) 1 500 500 

16 Καθισματάκια κούνιας για ΑΜΕΑ 2 500 1.000 

17 Οριζόντια δοκός τραμπάλας 2 θέσεων 2 300 600 

     

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ; 40.000,00 

 Φ.Π.Α. 24%:   9.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 49.600,00 

 
 
 Οι ποσότητες των υλικών που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες του 
προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και μπορούν να απορροφηθούν από την υπηρεσία πρασίνου για 
το ή τα ανά περίπτωση επιλεγόμενο-α είδος-οι της συγκεκριμένης κατηγορίας και μέχρι 
εξαντλήσεως της ανωτέρω για αυτήν ποσότητας, με την πρόβλεψη αυξομείωσης 30%. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

 ΟΜΑΔΑ «Α»    

1 
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνου 
αθλοπαιδιάς υπαίθρου, «πολυόργανο με 
μορφή τραίνου» 

1   

 ΟΜΑΔΑ «Β»    

2 Καθισματάκια κούνιας νηπίων 40   

3 Πλαστική βάση στήριξης μεταλλικού σωλήνα  50   

4 Μεταλλικός δακτύλιος 20   

5 Μεταλλικός σκελετός για κούνια 2 θέσεων 1   

6 
Μεταλλική βάση στήριξης τραμπάλας 4 
θέσεων 

1   

7 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Α) 1   

8 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Β) 1   

9 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Γ) 1   

10 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Δ) 1   

11 Τσουλήθρα (ΤΥΠΟΥ Ε) 1   

12 Τούνελ (ελλειπτικός σωλήνας )  1   

13 Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Α) 1   

14 Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Β) 1   

15 Πλαστικό πλαϊνό πάνελ (ΤΥΠΟΥ Γ) 1   

16 Καθισματάκια κούνιας για ΑΜΕΑ 2   

17 Οριζόντια δοκός τραμπάλας 2 θέσεων 2   

     

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ;  

 Φ.Π.Α. 24%:  

 ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 
 
 
 

                                       
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

.……………….. 
(σφραγίδα – υπογραφή)  

 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω8ΙΥΩΕΚ-ΙΡ5



Ε. Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ», η οποία θα αποτελείται από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ντέρος Ηλίας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 
Δασοπονίας, με βαθμό Α΄  

Τσιλιμίγκρας Γεώργιος ΔΕ Κηπουρών, με βαθμό Γ΄ 

Αλεβίζος Ιωάννης ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄ 
(Πρόεδρος) 

Λάβδας Ιωάννης ΔΕ Κηπουρών, με βαθμό Α΄ 

Ρυμενίδης Γεώργιος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 
Δασοπονίας, με βαθμό Α΄ 

Μαυρίδης Αθανάσιος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, 
με βαθμό Α΄ 

 
Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την οριζόντια 

αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό. 
 

Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ ομοιόβαθμων, 
ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό. 
 
 
ΣΤ. Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων για το διαγωνισμό της  προμήθειας με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΤΟΥΣ», η οποία θα αποτελείται από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ξύκη Παρασκευή  
ΠΕ Νομικών, με βαθμό Α΄ 

Ραπτοπούλου Αικατερίνη 
ΠΕ Νομικών, με βαθμό Α΄ 

Σύριος Γεώργιος 
 ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ (Πρόεδρος) 

Μπογιατζοπούλου Κλεοπάτρα, 
 ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄ 

Μαντά Μαρία  
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Β΄ 

Παρίδου Πολυξένη, 
 ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄  

 

Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την οριζόντια 
αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό. 

 
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ ομοιόβαθμων, 

ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό. 
 

 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ    
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
       ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ 
 
    ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
       ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
 
       ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
       ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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