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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ: 6ΩΒΗΩΞΕ-ΧΗ4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 8770/ 18-04-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκης προκηρύσσει ότι, ο Δήμος θα προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που
προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τον
ν.4412/2016 και την Διακήρυξη (38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής), για την παροχή υπηρεσιών:
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ". Διάρκεια
σύμβασης 5 μήνες. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων
ασφαλείας, με την τοποθέτησή τους, για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης της Β΄ παιδικής χαράς Πάρκου
Φλοίσβου. Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το
Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014),
καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177. Χρόνος ισχύος προσφορών:
120 ημέρες.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/05/2019 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα
διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
(Α/Α συστήματος: 72983), url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικός NUTS: EL304.
Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 217.670,00€ πλέον ΦΠΑ και η έκταση της 1.257 μον.
μετρ. σύμφωνα με την 5/2019 μελέτη της Τ.Υ. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τo σύνολο του
προϋπολογισμού. Προδικαστικές προσφυγές–δικαστική προστασία σύμφωνα με το αρ. 3.4 της διακήρυξης και το
αρ. 360 του ν.4412/16. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19
παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Εγγύηση συμμετοχής 2% του προϋπολογισμού χωρίς
Φ.Π.Α., για τo σύνολο του προϋπολογισμού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4412/2016.
Η δαπάνη θα καλυφθεί εν μέρει από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
Δήμων", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
Χώρας", και εν μέρει από τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2019, όπως έχει
εγκριθεί με την 336/2018 Αποφ. Δ.Σ (ΑΔΑ: 6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-7331.002.
Κωδικος cpv: 37535200-9. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (13/05/2019 και ώρα 15:00), σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθ. 56902/215(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017).
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον δικτυακό
τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων
του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα https://palaiofaliro.gr/category/prokirixisdiagonismi-dimoprasies/.
Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει σε δύο τοπικές εφημερίδες όπως προβλέπεται από το αρ. 66 του
Ν. 4412/2016. Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο, βάσει του ν.4412/2016.
Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ: 2132020248 & Φαξ 2132020359.
Π. ΦΑΛΗΡΟ 18/04/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΑΔΑ: Ω2Σ2ΩΞΕ-ΟΔΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ.Αποφ 38/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6219/20.03.2019 πρόσκληση του
Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75:
«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ

2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης
για την έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή «…………..καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία………….».
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Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την με αρ. 20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ 431/ τ.
Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών
2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066/τ.Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010/ τεύχος Β΄) απόφαση Υπ. Οικονομικών, ως εξής:
α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης
μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Ακολούθως εκθέτει ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβλήθηκε η υπ’ αρ. 5/2019 μελέτη,
που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, προυπ/σμού 217.670,00 € πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικού ποσού
269.910,80 € και σχέδιο διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο
του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

την περιπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
τις διατάξεις του N. 4412/2016
τις διατάξεις του 4111/2013 άρθ. 4 παρ. 1
τις διατάξεις των Ν. 4281/2014, Ν. 4013/2011, Ν. 4155/2013
την 336/2018 Αποφ. Δ.Σ (ΑΔΑ: 6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019
την με αρ. 374/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΧΚΩΞΕ-Η53) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
την με αρ. πρωτ. 42862/17.08.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΠΨΖ465ΧΘ7Σ15) περί Ένταξης Πράξης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
την υπ΄αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης
Την με αρ. 5/2019 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
Το, με αρ πρωτ. 3911/21-2-2019, αίτημα για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη
βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Το με αρ πρωτ. 3907/2019 και ΑΔΑΜ 19REQ004501770, πρωτογενές αίτημα.
Την, με αρ. πρωτ. 4063/22-2-2019, με αρ. Α/327 καταχώρηση στο βιβλίο δεσμεύσεων ΑΔΑ:
69ΘΔΩΞΕ-ΖΚΜ και ΑΔΑΜ 19REQ004524386 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Το σχέδιο διακήρυξης
Τον cpv: 37535200-9
την εισήγηση του Προέδρου

και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την με αρ. 05/2019μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την Δ/ντρια
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της Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου.
2. Καταρτίζει τους όρους ηλεκτρονικού ανοικτού

διαγωνισμού, που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ,
προυπ/σμού μελ. 217.670,00 € πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικού ποσού 269.910,80 € με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
το σύνολο του προϋπολογισμού, ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2019.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου
Π. Φαλήρου ύψους269.910,80€ στον ΚΑ :61-7331.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει
τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων
αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με
απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους
νομιμότητας
ενώπιον
του
Επόπτη
Ο.Τ.Α. μέσα
σε προθεσμία
δεκαπέντε (15)
ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση
άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά
μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες
αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την
παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος
κυρώθηκε
με
το
ν.
2690/1999
(Α'
45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου
δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η
προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς,
πολιτιστικούς
και
εν
γένει
κοινωνικούς
σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει
σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν
τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν.
3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2019
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Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου
75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία
μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 217.670,00€
πλέον ΦΠΑ 24%: 52.240,80€

συνολικά : 269.910,80€
Κωδικοί cpv: 37535200-9
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο του
προϋπολογισμού
Αρ. Διακήρυξης: 38/2019
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 72983
Δημοπρατείται στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπ. Εσ. «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια –
Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο:
«Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για τη Β' παιδική χαρά Πάρκου Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου»
(πρόσκληση του Υπ. Ες. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε
με την υπ΄αριθμ. 143651/28.12.2017 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το
έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των
δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 300.000.000 € (ΑΔΑ:ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5). Οι δαπάνες για
τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών
(238.000,00€) μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας", και εν μέρει από τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου του
οικονομικού έτους 2019 (31.910,80€)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος

Πόλη

Π. Φάληρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

17562

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL304

Τηλέφωνο

2132020248

Φαξ

2132020359

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

nantia.makri@palaiofaliro.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Αρχιτεκτονικών
έργων

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Κωνσταντίνα Μακρή, Τερψιχόρης 51 &
Αρτέμιδος – Τ.Κ 17562,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020248, Φαξ:
2132020359
e-mail: nantia.makri@palaiofaliro.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://palaiofaliro.gr/

Κωδικός NUTS

EL304

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

-

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή (φορέας υλοποίησης ) είναι ο Δήμος Π. Φαλήρου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα
αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», είναι ο Δήμος Π.
Φαλήρου
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και
προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/.
γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
δ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση του πίνακα της
παραγράφου 1.1
ε) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην
διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Οι συμβάσεις άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανατίθενται με μία από τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 4412/16.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 116 του ν. 4412/16 .
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης: Όχι
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
1) Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Προμήθειατοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας και

2) ο Δήμος Π. Φαλήρου από ίδιους πόρους όπως έχει εγκριθεί με την 336/2018 Αποφ. Δ.Σ (ΑΔΑ:
6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους
2019.
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 42862/17.08.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
6ΠΨΖ465ΧΘ7-Σ15) περί Ένταξης Πράξης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ : η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης θα επιμερίζεται ως εξής:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

238.000,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

31.910,80€

ΣΥΝΟΛΟ

269.910,80€

ο δικαιούχος Δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών

ΣΑΕ

055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα

χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου»

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2019, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον ΚΑ: 61-7331.002, συνολικού ύψους 269.910,80€

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας,
με την τοποθέτησή τους, για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης της Β΄ παιδικής χαράς Πάρκου
Φλοίσβου. Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/1805-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
2029/ 25 -7- 2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες)

Ποσό
εγγύησης
Περιγραφή
Ποσότητα
συμμετοχής
2% (€)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Ομάδα/
τμήμα

1

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη (προ
ΦΠΑ) (€)

Πηγή
Χρηματοδότησης

122.200,00

1. Πρόγραμμα
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ

17τεμ
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2

ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1.240,00τμ

95.470,00

1.257,00

217.670,00

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές
και δραστηριότητες
των Δήμων",
"Προμήθειατοποθέτηση
εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών
χαρών των δήμων της
Χώρας", ΠΔΕ ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ
055
2017ΣΕ05500010
2. Ίδιοι πόροι του
Δήμου Π. Φαλήρου

4.353,40

4.353,40

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 37535200-9
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων
δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτών (269.910,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ : € 217.670,00, ΦΠΑ : 24% 52.240,80€).
Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –
Μελέτη της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο του
προϋπολογισμού.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, προκύπτει:
με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών για το σύνολο του προϋπολογισμού.
Ο τρόπος συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς περιγράφεται διεξοδικά στο αρ. 2.4.4 της παρούσης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,
12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”, αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
18. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
19. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
21. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 38347 /27.07.2018 (ΦΕΚ 3086 /27.07.2018 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ'
αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
22. Την, με αρ. 5/2019, μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
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23. Το, με αρ πρωτ. 3911/21-2-2019, αίτημα για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, προς το
Δήμου Π. Φαλήρου και τη βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016.
24. Το, με αρ πρωτ. 3907/2019 και ΑΔΑΜ 19REQ004501770, πρωτογενές αίτημα.
25. Την, με αρ. πρωτ. 4063/22-2-2019, με αρ. Α/327 καταχώρηση στο βιβλίο δεσμεύσεων ΑΔΑ: 69ΘΔΩΞΕΖΚΜ και ΑΔΑΜ: 19REQ004524386, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
26. Τις σχετικές, με το αντικείμενο της παρούσης, προδιαγραφές, πρότυπα, πιστοποιήσεις, όπως
αναφέρονται διεξοδικά στην, με αρ. 5/2019, μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου.
27. του ν.4555/19-07-2018 (Α’ 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης»]”,
28. Τις διατάξεις του αρ. 43 του ν 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού – Γνωμοδοτικά
Όργανα
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η/5/2019 και ώρα 15:00 (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών),
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 17/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών).
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, ορίζεται η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 374/2018 (ΑΔΑ:
Ω3ΧΚΩΞΕ-Η53) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
ε) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία
ανάθεσης,

Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των προβλεπόμενων
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε
με την με αρ. 344/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΑ9ΩΞΕ-9ΑΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
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α) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε. και ΔΣ.) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 127 του Ν
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενστάσεις που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία
ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την
κρίση της σε αναβαθμολόγηση.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν απαιτείται βάσει προϋπολογισμού
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 72983
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.3 του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Καθημερινή Αμαρυσία ………………………………………..…Δημοσίευση …… 19/4/2019
Παλμός ………………………..……….………………………..…..…Δημοσίευση …… 20/4/2019.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
https://palaiofaliro.gr στην διαδρομή : https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/,
στις 13/4/2019.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο, που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016 αρ. 377 παρ 35 και την παρ. 12 του άρθρου 379 και το
αρ. 4 του Ν. 3548/07, θα καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Δ) Σχετικά με Γενικό Κανονισμό GDPR ΕΕ2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων: Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός GDPR EE2016/679 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι δηλώνεται η συγκατάθεση του προσφέροντος προς τον Δήμο Π.
Φαλήρου να επεξεργάζεται τα δεδομένα που υφίστανται στα έγγραφα της προσφοράς του στο πλαίσιο της
παρούσης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις
(ν4412/2016 και λοιπές εφαρμοζόμενες διατάξεις της παρ. 1.4 της παρούσης) με τη ρητή και ανεπιφύλακτη
συναίνεσή του. Τα προσωπικά του δεδομένα δεν διατίθενται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό με εξαίρεση
αυτά που δύναται να γίνουν ορατά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία βάσει των
ισχύοντων όρων διεξαγωγής δημόσιων συμβάσεων.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•

•
•

η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 19PROC00………)
η παρούσα Διακήρυξη οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την, με αρ. 38/2019 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου
Π. Φαλήρου, με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ, με αρ. 5/2019, της Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ φύλλο συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
η σχετική ΤΕΥΔ
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται εγγράφως στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (5/5/2019 ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Για συμβάσεις κάτω των ορίων:
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην ---- γλώσσα. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα ανωτέρω γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 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, γ) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, 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, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα της παρούσης διαδικασίας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
16

19PROC004835153 2019-04-21
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, π.χ. πιστοποιήσεις -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (Αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Για υποδείγματα βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., για το σύνολό της, δηλαδή 4.353,40€ (βλέπε πίνακα του αρ. 1.3) .
Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 11/10/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας
ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις
κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.»,
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
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όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
2.2.3.3. ---2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
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λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. ………..
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :
α) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών στον τομέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύμβαση ύψους κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της
μελέτης των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει ο προσφέρων (συνίσταται σε κύκλο εργασιών σε όμοια ή
ισοδύναμα είδη). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού της μελέτης των ομάδων
για τις οποίες συμμετέχει ο προσφέρων. Για νεοσύστατες επιχειρήσεις (έως 6 μήνες) δεν υφίσταται η
παραπάνω απαίτηση.

21

19PROC004835153 2019-04-21
Σε περίπτωση ενώσεων, ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των κύκλων εργασιών κάθε ενός
εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση για το ανωτέρω διάστημα.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει (ολοκληρώσει) τουλάχιστον 1
αντίστοιχη σύμβαση του συγκεκριμένου τύπου, ύψους και έκτασης (ποσότητας όμοιων ή ισοδύναμων ειδών)
κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίση με το 50% των ποσοτήτων των ειδών της μελέτης των ομάδων για τις οποίες
συμμετέχει ο προσφέρων. Αντίστοιχη ορίζεται μία προμήθεια, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο είδος, από
πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης, φυσικό αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο (ιδίως προμήθεια οργάνων
παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας) .
Οι υλοποιημένες συμβάσεις θα πρέπει να είναι ποσότητας κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίσης με το 50% των
ποσοτήτων, οικονομικού μεγέθους (τουλάχιστον ίσο κατά μέσο όρο με το 50% του προϋπολογισμού της
5/2019 μελέτης. Ειδικότερα αντίστοιχες θεωρούνται προμήθειες που περιλαμβάνουν όμοια ή ισοδύναμα
είδη, όπως αυτά περιγράφονται στα επιμέρους άρθρα της με αρ. 5/2019, μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων (όλων των ειδών που
περιλαμβάνονται στη μελέτη), επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
Τέτοια πιστοποιητικά είναι αυτά που αναφέρονται στα επιμέρους τμήματα της με αρ. 5/2019, μελέτης της Τ.Υ.
Ειδικότερα:
1. Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) της 5/2019 μελέτης θα πρέπει να προσκομιστούν:
i) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με τα οποία θα
αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς
προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 όπως ισχύουν σύμφωνα με τα ΦΕΚ 931Β/18-05-2009 και ΦΕΚ2029Β/25-072014.
2. Για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) της 5/2019 μελέτης θα πρέπει να προσκομιστούν:
i) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με τα οποία θα
αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων δαπέδων ασφαλείας με τις απαιτήσεις ασφαλείας
της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 όπως ισχύουν σύμφωνα με τα ΦΕΚ 931Β/18-05-2009 και
ΦΕΚ2029Β/25-07-2014.
- Για τα χυτά δάπεδα ασφαλείας των αρ. 1 και 2 της Ομάδας 2 θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση
ελέγχου/έκθεση δοκιμής σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη
μελέτη
- Η ποταμίσια άμμος του αρ. 6 Ομάδα 2, ως δάπεδο ασφαλείας πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της
σειράς προτύπων ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8.5 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ
ΕΝ1176, με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1.
ii) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, με τα οποία θα
αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων δαπέδων ασφαλείας με τις απαιτήσεις ασφαλείας
του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1177 όπως ισχύει σύμφωνα με τα ΦΕΚ 931Β/18-05-2009 και ΦΕΚ2029Β/25-072014.
- Για τα χυτά δάπεδα ασφαλείας των αρ. 1 και 2 της Ομάδας 2 θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση
ελέγχου/έκθεση δοκιμής σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη
μελέτη
iii) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης που θα έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και
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πιστοποίησης, με τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων δαπέδων ασφαλείας
με τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ EN 71-3 όπως ισχύει σύμφωνα με τα ΦΕΚ 931Β/18-052009 και ΦΕΚ2029Β/25-07-2014.
- Για τα χυτά δάπεδα ασφαλείας των αρ. 1 και 2 της Ομάδας 2 θα προσκομίζονται βεβαιώσεις χημικών
αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα
ζητούμενα από τη μελέτη
iv) Έκθεση δοκιμών για την οδηγία REACH 1907/2006 όσον αφορά τους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες (PAH) με την οποία να αποδεικνύεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων δαπέδων
ασφαλείας με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
- Για τα χυτά δάπεδα ασφαλείας των αρ. 1 και 2 της Ομάδας 2 θα προσκομίζονται βεβαιώσεις χημικών
αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα
από τη μελέτη κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM)
Τα προηγούμενα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4412/2016.
γ) Ο φορέας που θα εγκαταστήσει τα είδη να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS
18001:2007 ή ISO 45001:2018 ή ισοδύναμη εν ισχύ.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης, όπως διεξοδικά αναφέρονται στο σύνολο
των άρθρων στις τεχνικές προδιαγραφές της, με αρ. 5/2019, μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικότερα: 1) ο κατασκευαστής κάθε είδους, ο συμμετέχων και ο φορέας που θα εγκαταστήσει τα είδη να
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO9001: 2015 ή ισοδύναμη, και 2) ο συμμετέχων και ο φορέας που θα
εγκαταστήσει τα είδη να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO14001 ή ισοδύναμη.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής για κάθε
ομάδα (τμήμα) για το οποίο συμμετέχει ο προσφέρων πιθανόν να ποικίλουν, πρέπει να συμπληρώνεται ένα
ΤΕΥΔ για κάθε ομάδα (τμήμα ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής) εάν με ένα ΤΕΥΔ δεν μπορεί να
καλυφθεί συνολικά η προσφορά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
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του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός
φορέας, από τον 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 του
ν4412/2016,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
1. Ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς,
που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές.
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.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Βάσει του εγγράφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017: ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του άρθρου 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.80 παρ.2γ του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017: «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 παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της
παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
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βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.» Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με
την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, ……………………….
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον
συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς σε
περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα
ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων όπως το Ε3 της επιχείρησης, για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Σε περίπτωση συμμετεχόντων, που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών διάστημα, θα
παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Για την παράγραφο 2.2.6.α. πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης προμηθειών όπου αναφέρονται στο ποσό, την
ποσότητα, τον χρόνο, την περιγραφή ειδών και τον τόπο παράδοσης αυτών και προσδιορίζουν αν
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και αν περατώθηκαν κανονικά και εκδίδονται
α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί και
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του φορέα
συνοδευόμενη από το αντίστοιχο παραστατικό από το οποίο να προκύπτουν τα παραπάνω.
Για την παράγραφο 2.2.6.β., υποβάλουν τις εκθέσεις δοκιμών, τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, οδηγίες,
δηλώσεις συμμόρφωσης και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις όπως διεξοδικά τυχόν αναφέρονται σε κάθε
ξεχωριστό άρθρο (είδος) στις τεχνικές προδιαγραφές της, με αρ. 5/2019, μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων γίνονται δεκτά τα παραπάνω ως εξής:
26

19PROC004835153 2019-04-21
1. εκθέσεις δοκιμών, πρότυπα, πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης ή πιστοποιητικά σύμφωνα με
το άρθρο 56 του ν4412/2016, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση υποβολής τυχόν
ισοδυνάμου με τα ζητούμενα πιστοποιητικού, ο προσφέρων θα πρέπει να αποδεικνύει το ισοδύναμο της
συμφωνίας όλων των σχετικών παραμέτρων μετρήσεων συμφώνως των απαιτήσεων και της μεθοδολογίας
διενέργειας δοκιμασιών του απαιτουμένου κατά περίπτωση προτύπου από τη μελέτη, ειδικά με αναλυτική
παράθεση αυτών συνοδευόμενο από τις απαιτήσεις κάθε πρότυπου.
2. άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που
αναφέρονται στην παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών,
υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και
ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή είδη και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που
ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίες
θα μπορούν να επαληθευτούν από την υπηρεσία (π.χ. αριθμός έκθεσης δοκιμών από φορέα πιστοποιημένο
κατά το άρθρο 56, του ν.4412/2016).
Για την παράγραφο 2.2.6.γ. επαγγελματικά προσόντα του εγκαταστάτη των ειδών, να διαθέτει πιστοποίηση
κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 ή ισοδύναμη εν ισχύ κατά το άρθρο 82 παρ.1 ,
του ν.4412/2016.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001 (του κατασκευαστή, του εγκαταστάτη των ειδών και
προμηθευτή/συμμετέχοντα οικονομικού φορέα) εν ισχύ κατά το άρθρο 82 παρ.1 , του ν.4412/2016

του

2. Πιστοποίηση κατά ISO14001(του προμηθευτή/συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και του εγκαταστάτη των
ειδών) εν ισχύ κατά το άρθρο 82 παρ. 2, του ν.4412/2016
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό . Η ως άνω δέσμευση
θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμής για το σύνολο της μελέτης.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει για το σύνολο της μελέτης στον προμηθευτή, που προσέφερε
συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
…………..
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
…………..

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας για το σύνολο της μελέτης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα (13/5/2019 και ώρα 15:00)
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
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Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 36 του ν.4412/2016, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσης διαδικασίας με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται
ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 36 του ν.4412/2016, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσης διαδιακσίας με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται
ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς αναλύεται στη παράγραφο 2.4.4 της παρούσης
διακήρυξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 36 του ν.4412/2016, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσης διαδιακσίας με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται
ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που
αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») θα γίνεται
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα :
- Η περιγραφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
- Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Διαγωνισμό, δηλαδή: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
(Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος ,Π. Φάληρο Αττικής τ.κ. 17562)
- Ο αριθμός της Διακήρυξης και η επωνυμία της Διακήρυξης
- Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
- Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc,
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙ)
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Η Τεχνική προσφορά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνει:
Αναλυτική τεχνική περιγραφή η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης 38/2019, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας:
α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
β) Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην τεχνική του
προσφορά αναλυτική τεχνική περιγραφή με την οποία θα δώσει πλήρεις και σαφείς περιγραφές των
ειδών (τελικών προϊόντων) και θα δηλώσει για κάθε είδος: το συγκεκριμένο κατασκευαστή, μοντέλο, χώρα
καταγωγής και ειδικά χαρακτηριστικά (επιδόσεις, διαστάσεις, πιστοποιήσεις, καλυπτόμενα πρότυπα κλπ
όπως ζητούνται στη με αρ. 5/2019 μελέτης της Τ.Υ.) καθώς και τυχόν λοιπά αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία
και στοιχεία, ψηφιακά υπογεγραμμένα, για την κάλυψη των απαιτήσεων. Ακόμη θα γίνει περιγραφή των
υποδομών (εγκαταστάσεις/υποδομές, προσωπικό, κύριος τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία, πιστοποιήσεις
κ.λπ.) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών
που προσφέρει..
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής
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ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας,
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δήλωση κάθε μορφής του προσφέροντος ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές χωρίς αναλυτική περιγραφή αυτών και αναφορά για κάθε είδος, του κατασκευαστή,
τύπο/μοντέλο και ειδικά χαρακτηριστικά (επιδόσεις, πιστοποιήσεις, καλυπτόμενα πρότυπα κλπ) που
προσφέρονται δεν γίνονται δεκτές ως τεχνική προσφορά και η προσφορά απορρίπτεται
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως και των συνθηκών
που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησης των ειδών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Ακόμη ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, άριστης κατασκευής, θα διαθέτουν πιστοποίηση
και σήμανση ανά είδος όπως ζητείται ανά άρθρο από τη μελέτη 5/2019 που συνοδεύει την παρούσα. Στην
προσφερόμενη αξία των ειδών συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης (σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης περιλαμβανομένων τυχόν υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και συναρμολόγησης)
όπως ζητείται από της τεχνικές προδιαγραφές, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και
παράδοσης σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, πιστοποιημένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή/συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί
ανάδοχος, θα προσκομίσει τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ» των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της παρούσας
μελέτης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή/συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ότι θα δύναται να προμηθεύει
τα επί μέρους ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176,
σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Η εν λόγω συντήρηση
και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν προκύψει δεν καλύπτεται από την παρούσα
σύμβαση.
ε) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του προμηθευτή/συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ή της
κατασκευάστριας εταιρείας διάρκειας :
• τουλάχιστον για 2 ετών για το σύνολο του εξοπλισμού και τα δάπεδα ασφαλείας και
• τουλάχιστον 10 ετών για μηχανική αντοχή , για το χρώμα και την επιφάνεια στοιχείων των οργάνων
που θα είναι κατασκευασμένα από HPL (για εξωτερικό χώρο)
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή] για
το σύνολο του προϋπολογισμού, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης:
Στον (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ως τιμή οικονομικής προσφοράς
συμπληρώνεται η Αξία Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ(αξία προσφοράς ομάδας 1 και 2) που προκύπτει από το
έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV: Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (βλέπε επόμενη παράγραφο).
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
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ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Η σύγκριση τιμών για την ανάδειξη μειοδότη θα γίνει χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται
σε ευρώ ανά μονάδα .
Για να αποτυπωθεί σαφέστερα η οικονομική προσφορά για κάθε είδος, συμπληρωματικά, ο προσφέρων θα
πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV: Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, όπου θα αναγράφεται η τιμή μονάδος όλων των ειδών της ομάδας/τμήματος και να την
επισυνάψει στο σύστημα στον (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», ψηφιακά υπογεγραμμένο το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο, επιπλέον της ειδικής
ηλεκτρονικής φόρμας οικονομικής προσφοράς του συστήματος . (υποβάλλονται 2 ηλεκτρονικά αρχεία για την
οικονομική προσφορά).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% ή όπως εκάστοτε ισχύει.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός του
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δύο δεκαδικά ψηφία
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα
της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα έντυπα οικονομικής
προσφοράς ή να τα τροποποιήσουν.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
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ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, (εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές) .
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία
είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών - Προθεσμίες για την ολοκλήρωση
των επιμέρους σταδίων
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
17/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών)
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Στις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των
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διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Η εκτίμηση
και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά
φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση
των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές ύστερα από
σχετική επί αποδείξει πρόσκληση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.1.3

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων

1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο
τους εντός των κάτωθι προθεσμιών:
α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της
τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός
επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.
β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.
γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
δ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
ε) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού.
Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.
3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις
ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των
δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των
τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο
των παραπάνω προθεσμιών.
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της
διαδικασίας.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5
εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του .
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην 4η παράγραφο του παρόντος άρθου, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
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όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας
και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής (βλέπε παράγραφο 3.4. της παρούσης)
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
β) ολοκλήρωση του τυχόν απαιτούμενου (βάσει προϋπολογισμού) προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του
ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον 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 β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
•
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα
επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής .
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ .
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
39

19PROC004835153 2019-04-21
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για
συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ σύμφωνα με το αρ. 72 παρ
1 (β) του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ (εφόσον το
σύνολο της συμβατικής αξίας υπερβαίνει τις 20.000,00€).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκ ε οριστικά μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
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της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.4.4. ………………

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιείται
και με την παρ. 21 του αρ. 42 του ν 4605/2019.

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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Εξόφληση του 100% της αξίας μετά την κάθε τμηματική ή οριστική παραλαβή προμήθειας, ήτοι θα
καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες ποσότητες που έχουν κάθε φορά παραδοθεί,
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% , που αποδίδονται από την Αναθέτουσα
Αρχή στο δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. ΔΤΕΦ Α΄1087988/ΕΞ
2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (τιμολόγια πώλησης),
δ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
ε) κάθε άλλη τυχόν κράτηση/επιβάρυνση, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει κείμενων διατάξεων όπως αυτές
διαμορφώνονται.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων - Δικαστική
Επίλυση Διαφορών
5.3.1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν.4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.3.2. (*Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 1/7/2019)
1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται
με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η
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σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή
περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή,
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης
δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την
οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο
ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από
κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να
δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από
την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί
με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης
απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της
απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται,
συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί,
με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη
της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη κάθε άρθρου (είδους), για την οποία θα ανακηρυχθεί
ανάδοχος, σε χρονικό διάστημα 5 μηνών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις εκάστοτε
ζητούμενες από την υπηρεσία ποσότητες και στα σημεία που θα υποδεικνύονται απ αυτήν.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει κάθε είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VΙ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθους τρόπους:
μακροσκοπικό έλεγχο, χημική/μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμό αυτών.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου
208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
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Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την παρακολούθηση και την παραλαβή
της σύμβασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του Ν4412/2016 που
συγκροτήθηκε με την με αρ. 343/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΙΩΩΞΕ-Ρ2Σ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή όπως εκάστοτε
θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) παρακολούθηση σύμβασης και παραλαβή ειδών
β) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε. του Δήμου), 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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή τους ή όπως προκύπτει από
το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Σε περίπτωση εισαγωγής ειδών ισχύουν τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.

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

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
………………..

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Για όλα τα είδη οι τιμές θα είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Κ.Α. : 61-7331.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα παρέμβαση η οποία εκτελείται στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος
«Φιλόδημος ΙΙ» άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων» έχει αντικείμενο την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας, με την τοποθέτησή
τους, για την αναβάθμιση της Β΄ παιδικής χαρά Φλοίσβου.
Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το
Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμόν 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -72014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177.
Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση,
ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και
δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία) και
θα είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της μελέτης.
Κάποια όργανα θα είναι κατάλληλα για χρήση και από άτομα με ειδικές ανάγκες και δεξιότητες.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 217.670,00 € πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή
σύνολο 269.910,80 €. Οι δαπάνες για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει από
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Προμήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας", και εν μέρει από τον προϋπολογισμό
του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2019, όπως έχει εγκριθεί με την 336/2018 Αποφ. Δ.Σ (ΑΔΑ:
6Ρ9ΒΩΞΕ-ΜΚΔ) περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2019 και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-7331.002
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 42862/17.08.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
6ΠΨΖ465ΧΘ7-Σ15) περί Ένταξης Πράξης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:

«Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης θα επιμερίζεται ως εξής:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

238.000,00€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

31.910,80€

ΣΥΝΟΛΟ

269.910,80€
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ο δικαιούχος Δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι
ίδιοι πόροι του Δήμου»
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή
προσφοράς) επί του προϋπολογισμού της μελέτης .
Η έκταση της σύμβασης θα είναι 1.257 μονάδες όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τιμολόγιο.
Ο κωδικός που καλύπτει το φάσμα των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με
το κοινό λεξιλόγιο για τις δημ. συμβάσεις (CPV) είναι 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς)
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

21.02.2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μακρή Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ
Με βαθμό Β’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Κ.Α. : 61-7331.002
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN
1176 (EN 1176) όπως ισχύουν σύμφωνα με το ΦΕΚ 931Β/18-05-2009 και ΦΕΚ2029Β/25-07-2014 και να φέρουν
πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, με το οποίο
πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3 όπως
ισχύουν σύμφωνα με το ΦΕΚ 931Β/18-05-2009 και ΦΕΚ2029Β/25-07-2014.
Συγκεκριμένα:
1) τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177, ΕΝ71-3
και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
2) Τα χυτά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176, ΕΝ1177,
ΕΝ71-3 και PAH Analysis και να φέρουν σχετική βεβαίωση ελέγχου/έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177 (σε
έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα ζητούμενα από τη μελέτη) και βεβαιώσεις χημικών
αναλύσεων/εκθέσεις δοκιμών κατά ΕΝ71-3 (σε έτοιμο δείγμα χυτού δαπέδου αντίστοιχου πάχους με τα
ζητούμενα από τη μελέτη) και κατά PAH (για το χρησιμοποιούμενο τρίμα/κόκκους EPDM).
ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο εξοπλισμός πρέπει να 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.
Τα στοιχεία των οργάνων που θα είναι κατασκευασμένα από HPL (για εξωτερικό χώρο) θα συνοδεύονται από
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για μηχανική αντοχή, για το χρώμα και την επιφάνεια του
υλικού .
1.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του
διανομέα.
β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.
δ) Μέγιστος αριθμός χρηστών.
γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς κάποια άλλη αμοιβή, να:
i)

προσκομίσει τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου εξοπλισμού
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που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης εξοπλισμού,
προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης,
οδηγίες λειτουργίας αν απαιτούνται, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, και ότι άλλο στοιχείο
απαραίτητο για την συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς.).
ii)

προσκομίσει σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά

μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας. Ο Δήμος θα του παραχωρήσει αρχικό σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης
κάθε χώρου.
iii)

προσκομίσει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1

iv)

τοποθετήσει ειδικές πινακίδες με τα στοιχεία του προγράμματος 'Φιλόδημος ΙΙ' για τις παιδικές χαρές

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κόστος των πινακίδων θα βαρύνει τον ανάδοχο.
v)

προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177, ΕΝ71-3 και PAH Analysis από

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης και να προσκομίσει τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά.
1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΥΛΙΚΑ

Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν όπου στις τεχνικές περιγραφές δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για τα
μέρη των εξοπλισμών.
ΞΥΛΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από Πεύκη, με κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η
ξυλεία να είναι υλοτομημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο να έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό
περιβάλλον. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο
και χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει να έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που προστατεύουν
το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα να είναι αβλαβή για
τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συνδέσεις των ξύλινων στοιχείων θα πρέπει να είναι είτε με
καταλλήλους κοχλίες είτε με κόλλες φιλικές στο περιβάλλον και να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά
προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.
Όπου αναφέρεται υλικό κατασκευής το σύνθετο ξύλο, θα πρέπει η ξυλεία να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία
Πεύκης ή αρκτικού τύπου η οποία κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές
ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται, με χρήση μη τοξικής κόλλας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 351.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ HPL
Στοιχειά από HPL (High Pressure Laminate), υλικό το οποίο 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. Το HPL θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας
του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ή της κατασκευάστριας εταιρείας, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών για
μηχανική αντοχή , για το χρώμα και την επιφάνεια στοιχείων των οργάνων
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προτιμώνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο
(ΡΡ) ή πολυαμίδιο ή ενισχυμένο πολυεστέρα, πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση και ρηγμάτωση καθώς
και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει
να

είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. Τα υλικά και οι διατομές των συνδετικών στοιχείων

προκύπτουν πάντα κατόπιν μελέτης φόρτισης. Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω
από 5 χιλ.θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες. Επίσης θα είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των
παιδιών.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα ή μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι ειδικά για
τις κλιματολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας μας, να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα
περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, και άλλα βαρέα μέταλλα) και να δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα
χρώματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
Οι θεμελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις μεθόδους του ΕΝ 1176 συναρτήσει του εδάφους. Τα
υλικά θεμελίωσης θα συνιστώνται από σκυρόδεμα C 16/20. Οι κατακόρυφοι κοιλοδοκοί στήριξης του οργάνου θα
πακτώνονται στο σκυρόδεμα της βάσης.
Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση του
εξοπλισμού (με την θεμελίωση τους), πλήρους και έτοιμου προς χρήση, κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές
εργασίες και μικροϋλικά.
1.4 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται
απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.
Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως.
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 μέσα στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης
κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση προς τον Δήμο.
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Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Άρθρο 1.

Σύνθετο παιχνίδι “Πύργος” (HPL)

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:10,98 m μήκος Χ 7,81 m πλάτος
Ύψος πτώσης: 1,73 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύνθετο παιχνίδι -Πύργος- γενικών διαστάσεων 7.72m x 4.75m x 6.45m περίπου θα αποτελείται από δεκατρία
τετράγωνα και οχτώ τρίγωνα πατάρια τα οποία θα βρίσκονται καθ’ ύψος σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα και θα
αναρτώνται στα δώδεκα ξύλινα υποστυλώματα που αποτελούν το σκελετό του συνθέτου. Επάνω σε αυτά τα
υποστυλώματα αναρτώνται δύο συστήματα τσουλήθρας, τρία διαδραστικά πάνελ από HPL, 7 πάνελ-παράθυρα
από HPL και πλαστικό, ένα κεκλιμένο μπαλκόνι από ξύλο, HPL και διάφανο πολυανθρακικό πολυμερές, έναν
στύλο πυροσβέστη, μία ανάβαση με μεταλλικά δαχτυλίδια, μία ράμπα ανάβασης, έξι τοίχους αναρρίχησης και μία
οκτάγωνη σκεπή.
Ξύλινα πατάρια:
Τα ξύλινα πατάρια θα στηρίζονται σε τραβέρσα κατάλληλου πάχους που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα με
την κατάλληλη συνδεσμολογία. Τέσσερα πατάρια θα βρίσκονται σε ύψος 0.45m, επτά σε ύψος 1.45m, δύο σε
ύψος 2.45m και οχτώ σε ύψος 3.45m περίπου. Όλα τα υποστυλώματα θα βρίσκονται πάνω σε κατάλληλη βάση
γαλβανισμένου χάλυβα για να διατηρούν απόσταση από το έδαφος. Στις ελεύθερες από δραστηριότητες πλευρές
των παταριών θα τοποθετούνται φράγματα προστασίας από πτώση. Είκοσι δύο από αυτά είναι κατασκευασμένα
από HPL και δεκατρία τύπου φράχτης από ξύλινες σανίδες.
Σύστημα τσουλήθρας (H:1450mm):
Η τσουλήθρα πλάτους 540mm θα είναι ίσια ως προς τη κάτοψη και κατασκευάζεται από σύνθετο πολυεστέρα
ενισχυμένο με ίνες υάλου GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) ενώ δεν θα φέρει εμφανείς κολλήσεις μεταξύ της
σκάφης και της κουπαστής. Στο ύψος του πύργου θα διαθέτει έξοδο από πάνελ HPL που θα αναγκάζει το χρήστη
να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.
Σύστημα τσουλήθρας (H:3450mm):
Η τσουλήθρα θα είναι σπειροειδής και περίκλειστη τύπου τούμπο, αποτελούμενη από τομείς κατασκευασμένους
από σύνθετο πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) και θα αναγκάζει το
χρήστη να πραγματοποιήσει μια πλήρη περιστροφή 360ο κατά την κάθοδο του.

Σε καίρια σημεία της, η

τσουλήθρα θα στηρίζεται στο έδαφος με κατάλληλα υποστυλώματα. Στο ύψος του παταριού θα διαθέτει έξοδο
από πάνελ HPL ενώ επάνω από αυτό θα υπάρχει ξύλινο πανέλο τύπου φράχτης που θα προσαρμόζεται στα
υποστυλώματα του πύργου και θα εμποδίζει το χρήστη από το να περάσει πάνω από την έξοδο της τσουλήθρας.
Διαδραστικό παιχνίδι τύπου «Γρανάζια»:
Το διαδραστικό παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL και θα αναρτάται ανάμεσα σε δύο
υποστυλώματα του συνθέτου. Στο ένα μέρος θα φέρει τρεις οδοντωτούς, περιστρεφόμενους τροχούς
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διαφορετικού μεγέθους οι οποίοι συμπλέκονται μεταξύ τους. Σκοπός του παιχνιδιού είναι η μετάδοση κίνησης
από τον έναν οδοντωτό τροχό στους υπόλοιπους.
Διαδραστικό παιχνίδι τύπου «Φινιστρίνια»:
Το παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL και αναρτάται ανάμεσα σε δύο υποστυλώματα του
συνθέτου. Θα φέρει στρογγυλά παράθυρα από πλέξιγκλας τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν
οπτική επαφή και στις δύο πλευρές του πάνελ.
Διαδραστικό παιχνίδι τύπου «Τιμόνι»:
Το παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL, ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό. Επάνω στο πάνελ θα
αναρτάται μία κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να το περιστρέφουν. Τα
άκρα της θα είναι καλυμμένα με πλαστικό ώστε να αποτρέπονται ενδεχόμενοι τραυματισμοί.
Πάνελ Παράθυρα:
Τα συγκεκριμένα πάνελ θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HPL και θα φέρουν στο κέντρο τους μία κυκλική
οπή η θα οποία καλύπτεται από καμπύλο διαφανές υλικό και παίρνει τη μορφή παραθύρου.. Χρησιμοποιούνται
είτε μόνα τους στα εσωτερικά πατάρια του συνθέτου, είτε σε συνδυασμό με άλλα πάνελ για να κλείσουν τελείως
μία πλευρά, αποτρέποντας την πτώση των χρηστών, δίνοντας τους όμως την δυνατότητα παρατήρησης του
εξωτερικού περιβάλλοντος.
Μπαλκόνι:
Το μπαλκόνι θα αποτελείται από πλαϊνά πάνελ και πάτωμα HPL. Το πάτωμα θα τοποθετείται σε κλίση με το
έδαφος. Ανάμεσα στα πλαϊνά και στο πάτωμα θα τοποθετείται ένα ξύλινο πανέλο από παράλληλες σανίδες το
οποίο στο κέντρο του θα διαθέτει παράθυρο από διάφανο πολυανθρακικό πολυμερές και HPL το οποίο επιτρέπει
στο χρήστη την παρατήρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό μέρος κάθε πανέλου θα
τοποθετηθούν δύο διακοσμητικές, έγχρωμες σανίδες.
Στύλος πυροσβέστη:
Ο στύλος πυροσβέστη θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλική ανοξείδωτη σωλήνα διατομής Φ38mm περίπου.
Η σωλήνα θα αποτελείται από το κατακόρυφο και το καμπύλο τμήμα στην κορυφή όπου και θα συνδέεται με τον
πύργο μέσω οριζόντιας ανοξείδωτης δοκού. Τη συνολική κατασκευή θα συμπληρώνουν δύο λαβές από αλουμίνιο
επικαλυμμένες με πλαστικό που λειτουργούν σαν χειρολαβές για τον χρήστη κατά την είσοδο του στο πατάρι.
Ανάβαση με μεταλλικά δαχτυλίδια:
Η ανάβαση με μεταλλικά δακτυλίδια θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα αποτελείται από
τρεις κατακόρυφες σωλήνες, που καμπυλώνουν και καταλήγουν στον πύργο, δύο κυκλικές σωλήνες και μία
ημικυκλική σωλήνα 'δακτυλίδι', ίδιας διατομής. Οι κατακόρυφες σωλήνες θα εφάπτονται σε τρία σημεία
περιμετρικά των κυκλικών σωλήνων. Οι δύο από τις κατακόρυφες σωλήνες θα ξεκινούν από το έδαφος και θα
καμπυλώνουν στο ύψος του παταριού όπου και θα μετατρέπονται σε χαμηλές κουπαστές για την ανάβαση. Η
τρίτη κατακόρυφη σωλήνα θα ξεκινά επάνω από ένα δαχτυλίδι και θα καταλήγει στο κέντρο μεταλλικής
ανοξείδωτης σωλήνας που θα προσαρμόζεται ανάμεσα στα υποστυλώματα του συνθέτου αποτελώντας
χειρολαβή κατά την είσοδο του χρήστη στο πατάρι.
Ράμπα Ανάβασης:
Η ράμπα ανάβασης θα είναι κατασκευασμένη από ξύλινες σανίδες οι οποίες θα στηρίζονται πάνω σε δύο
επικλινείς δοκούς. Θα φέρει επιπλέον τέσσερα ξύλα ημικυκλικής διατομής, τα οποία θα στερεώνονται πάνω στη
ράμπα και θα λειτουργούν ως λαβές και πατήματα για το χρήστη. Η ράμπα θα στηρίζεται στο έδαφος σε
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κατάλληλες βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα για να διατηρεί απόσταση από το έδαφος. Στο ύψος του πύργου θα
υπάρχουν δύο διάτρητα πάνελ HPL – λαβές για τη διευκόλυνση της εισόδου του χρήστη στο πατάρι.
Τοίχοι Αναρρίχησης:
Οι τοίχοι αναρρίχησης θα κατασκευάζονται από πάνελ HPL και προσαρτώνται στα υποστυλώματα των παταριών
στον οποίο οδηγούν. Για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη, θα φέρουν ειδικές πλαστικές
χούφτες. Όπου χρειάζεται στο ύψος των παταριών θα υπάρχουν, διάτρητα πάνελ HPL, δύο λαβές από αλουμίνιο
επικαλλυμένες με πλαστικό και μία ανοξείδωτη ράβδος, που θα λειτουργούν σαν χειρολαβές για τον χρήστη κατά
την είσοδο του στο πατάρι.
Στέγη:
Η στέγη θα είναι οκτάρριχτη και θα είναι κατασκευασμένη από οκτώ ισοσκελείς τριγωνικούς τομείς. Θα σκεπάζει
πλήρως όλα τα πατάρια και υποστυλώματα του συνθέτου και το κανονικό οχτάγωνο που σχηματίζει θα μπορεί
να περιγραφεί σε κύκλο διαμέτρου περίπου 2.5m. Κάθε τομέας θα αποτελείται από ένα τρίγωνο κατασκευασμένο
από ξύλινους δοκούς και ένα ξύλινο πανέλο. Οι δοκοί θα στηρίζονται σε υποστυλώματα των πύργων και
συγκρατούν τις παράλληλες σανίδες που συνθέτουν το πανέλο. Στο επάνω μέρος κάθε πανέλου τοποθετούνται
δύο διακοσμητικές, έγχρωμες σανίδες. Ανάμεσα στα οκτώ πανέλα τοποθετούνται διακοσμητικά πάνελ HPL. Στο
επάνω μέρος του πύργου τοποθετείται ένας ανοξείδωτος σωλήνας που φέρει διακοσμητικό πάνελ HPL και
παραπέμπει σε σημαία.

ΥΛΙΚΑ
Ξυλεία:
Όλη η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή είναι πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης.
Πάνελ HPL:
Το HPL (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.
GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic):
Το GFRP είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2),
γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα
σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο
και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.
Μεταλλικά μέρη:
Τα μεταλλικά μέρη αποτελούνται από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα για την αντοχή τους στη διάβρωση.
Διάφορα πλαστικά εξαρτήματα:
Τα επιπλέον πλαστικά στοιχεία της κατασκευής (καπάκια υποστυλωμάτων, καλύμματα βιδών, απαιτούνται για
την κατασκευή του εξοπλισμού έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΤΡΙΑΝΤΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς) : 36.150,00 €

Άρθρο 2.

Σύνθετο παιχνίδι “τύπος 2” (HPL)

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:10,46 m μήκος Χ 7,30 m πλάτος
Ύψος πτώσης: 1,95 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύνθετο παιχνίδι –τύπος 2- γενικών διαστάσεων 8.09m x 4.44m x 4.04m περίπου θα αποτελείται από πέντε
τετράγωνους και δύο ορθογώνιους πύργους. Στους πύργους προσαρτώνται μία στέγη, ένας στύλος αναρρίχησης,
μία ράμπα ανάβασης, ένας τοίχος αναρρίχησης, μία γέφυρα με κρεμαστά σκαλιά, ένα σύστημα τσουλήθρας, ένα
μπαλκόνι, ένα διαδραστικό πάνελ παιχνιδιού, και ένα σετ παιχνιδιών με άμμο.
Πύργοι:
Οι πύργοι θα αποτελούνται από ξύλινα υποστυλώματα και πατάρι το οποίο θα στηρίζεται σε τραβέρσα
κατάλληλου πάχους που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα με την κατάλληλη συνδεσμολογία. Δύο πατάρια θα
βρίσκονται σε ύψος 1.95m περίπου, δύο πατάρια θα βρίσκονται σε ύψος 1.45m περίπου και τα υπόλοιπα τρία
(δύο ορθογώνια και ένα τετράγωνο) θα βρίσκονται σε ύψος 0.45m περίπου. Όλα τα υποστυλώματα θα
βρίσκονται πάνω σε κατάλληλη βάση γαλβανισμένου χάλυβα για να διατηρούν απόσταση από το έδαφος. Στις
ελεύθερες από δραστηριότητες πλευρές των πύργων θα βρίσκονται εννέα φράγματα προστασίας από πτώση από
ξύλινες σανίδες τύπου φράχτη οι οποίες στην εξωτερική τους πλευρά θα φέρουν δύο διακοσμητικές έγχρωμες
σανίδες.
Στέγη:
Η στέγη θα είναι δίρριχτη και θα κατασκευάζεται από δύο ξύλινα πανέλα που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους. Το
κάθε πανέλο θα αποτελείται από παράλληλα τοποθετημένες, ξύλινες σανίδες οι οποίες θα συγκρατούνται από
δύο δοκούς που θα στηρίζονται στα υποστυλώματα του πύργου τον οποίο η στέγη θα καλύπτει. Στο επάνω
μέρος κάθε πανέλου θα τοποθετούνται δύο διακοσμητικές, έγχρωμες σανίδες.
Στύλος αναρρίχησης:
Ο στύλος αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μεταλλικό σωλήνα και θα έχει τεθλασμένο
σχήμα ώστε να σχηματίζει σκαλοπάτια για την άνοδο του χρήστη στο πατάρι. Ο στύλος θα προσαρτάται με
κατάλληλους συνδέσμους τόσο στο πατάρι του πύργου όσο και στο έδαφος. Στο ύψος του πύργου θα υπάρχουν
δύο διάτρητα πάνελ HPL- λαβές για τη διευκόλυνση της εισόδου του χρήστη στο πατάρι.
Ράμπα Ανάβασης:
Η ράμπα ανάβασης θα είναι κατασκευασμένη από ξύλινες σανίδες οι οποίες θα στηρίζονται πάνω σε δύο
επικλινείς δοκούς. Θα φέρει επιπλέον τέσσερα ξύλα ημικυκλικής διατομής, τα οποία θα στερεώνονται πάνω στη
ράμπα και θα λειτουργούν ως λαβές και πατήματα για το χρήστη. Η ράμπα θα στηρίζεται στο έδαφος σε
κατάλληλες βάσεις γαλβανισμένου χάλυβα για να διατηρεί απόσταση από το έδαφος. Στο ύψος του πύργου θα
υπάρχουν δύο λαβές από αλουμίνιο επικαλλυμένες με πλαστικό που θα λειτουργούν σαν χειρολαβές για τον
χρήστη κατά την είσοδο του στο πατάρι.
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Τοίχος Αναρρίχησης:
Ο τοίχος αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένος από πάνελ HPL και θα προσαρτάται στα υποστυλώματα του
πύργου που οδηγεί. Για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη, θα φέρει ειδικές πλαστικές χούφτες.
Στο ύψος του πύργου θα υπάρχουν δύο λαβές από αλουμίνιο επικαλλυμένες με πλαστικό και μία ανοξείδωτη
ράβδος, που θα λειτουργούν σαν χειρολαβές για τον χρήστη κατά την είσοδο του στο πατάρι.
Γέφυρα με κρεμαστά σκαλοπάτια:
Η γέφυρα θα αποτελείται από δύο ξύλινα δοκάρια που στηρίζονται με κατάλληλες συνδέσεις στα υποστυλώματα
των πύργων που η γέφυρα συνδέει. Σε αυτά τα δοκάρια θα αναρτώνται ζευγάρια αλυσίδων από γαλβανισμένο
χάλυβα οι οποίες συγκρατούν τα ξύλινα πατήματα. Για την ασφαλή διέλευση του χρήστη, η κίνηση των
σκαλοπατιών περιορίζεται από δύο αλυσίδες που αναρτώνται στα υποστυλώματα των πύργων, παράλληλα με τα
ξύλινα δοκάρια της γέφυρας, οι οποίες διέρχονται από όλες τις αλυσίδες συγκράτησης.
Μπαλκόνι:
Το μπαλκόνι θα αποτελείται από πλαϊνά πάνελ και πάτωμα HPL. Το πάτωμα θα τοποθετείται σε κλίση με το
έδαφος. Ανάμεσα στα πλαϊνά και στο πάτωμα θα τοποθετείται ένα ξύλινο πανέλο από παράλληλες σανίδες το
οποίο στο κέντρο του διαθέτει παράθυρο από διάφανο πολυανθρακικό πολυμερές και HPL το οποίο θα επιτρέπει
στο χρήστη την παρατήρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό μέρος κάθε πανέλου θα
τοποθετούνται δύο διακοσμητικές, έγχρωμες σανίδες.
Σύστημα Τσουλήθρας (H:1950mm περίπου)
Η τσουλήθρα θα είναι σπειροειδής και κατασκευάζεται από σύνθετο πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου GFRP
(Glass Fiber Reinforced Plastic) ενώ δεν θα φέρει εμφανείς κολλήσεις μεταξύ της σκάφης και της κουπαστής.
Κατά τη διάρκεια της καθόδου, ο χρήστης θα πραγματοποιεί στροφή ~240ο ως προς την είσοδο του. Στο ύψος
του πύργου θα διαθέτει έξοδο από πάνελ HPL που θα αναγκάζει το χρήστη να βρεθεί σε καθιστή θέση
προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.
Διαδραστικό παιχνίδι τύπου «Φινιστρίνια»:
Το παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL και θα αναρτάται ανάμεσα σε δύο υποστυλώματα του
πύργου. Θα φέρει στρογγυλά παράθυρα από πλέξιγκλας τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν οπτική
επαφή προς την εξωτερική πλευρά του πάνελ.
Σετ παιχνιδιού με άμμο:
Το σετ παιχνιδιού θα αποτελείται από ένα ανοξείδωτο σύστημα ανύψωσης της άμμου με κουβά, ένα ανοξείδωτο
σιλό αποθήκευσης και ένα ανοξείδωτο κόσκινο που προσαρτώνται επάνω στα υποστυλώματα του πύργου δίπλα
από τον οποίο βρίσκονται. Σε παρακείμενη πλευρά του ίδιου πύργου, αντί για φράγμα προστασίας, θα υπάρχουν
τρία πάνελ από HPL τα οποία είναι τοποθετημένα σε τέτοια διάταξη (~45ο ως προς το έδαφος και ~90ο μεταξύ
τους) ώστε να σχηματίζουν διαδρομή για την άμμο όταν εισέλθει από το επάνω μέρος τους.
ΥΛΙΚΑ
Ξυλεία:
Όλη η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή θα είναι πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης.
Πάνελ HPL:
Το HPL (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
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θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε
αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic):
Το GFRP είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2),
γεγονός που το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα
σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι υλικό εύκαμπτο
και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.
Μεταλλικά μέρη:
Τα μεταλλικά μέρη θα αποτελούνται από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα για την αντοχή τους στη
διάβρωση.
Διάφορα πλαστικά εξαρτήματα:
Τα επιπλέον πλαστικά στοιχεία της κατασκευής (καπάκια υποστυλωμάτων, καλύμματα βιδών, απαιτούνται για
την κατασκευή του εξοπλισμού έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες.
Σχοινιά:
Όλα τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται θα είναι συρματόσχοινα επενδεδυμένα με πολυεστέρα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 14.800,00 €

Άρθρο 3.

Σύνθετο παιχνίδι “τύπος 3” (HPL)

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:4,75 m μήκος Χ 4,56 m πλάτος
Ύψος πτώσης: 1,45 m

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύνθετο παιχνίδι - τύπος 3- γενικών διαστάσεων 2,33m μήκος Χ 1,66m πλάτος Χ 3,75m ύψος θα αποτελείται
από ένα τετράγωνο στεγασμένο πύργο (h=1450mm) με κεκλιμένη ξύλινη στέγη και ένα ορθογωνικό μη
στεγασμένο πύργο (h1=1450mm) οι οποίοι θα αναρτώνται στα έξι ξύλινα υποστυλώματα που αποτελούν το
σκελετό του συνθέτου. Δύο εκ των υποστυλωμάτων θα είναι υπό κλίση περίπου 80 μοιρών και θα συγκρατούν
το μη στεγασμένο ορθογωνικό πατάρι. Επάνω σε αυτά τα υποστυλώματα αναρτώνται μία κατακόρυφη
αναρρίχηση με δίχτυ, ένας στύλος πυροσβέστη, ένα κεκλιμένο μπαλκόνι από ξύλο, HPL και διάφανο
πολυανθρακικό πολυμερές, ένα διαδραστικό πάνελ τύπου 'ζάρια', ένα πάνελ τύπου 'πάγκος', δύο διάτρητα πάνελ
από HPL και τρία ξύλινα φράγματα προστασίας από την πτώση.
Πύργοι:
Οι πύργοι θα αποτελούνται από ξύλινα υποστυλώματα ικανής διατομής από ξυλεία με στρογγυλεμένες άκρες και
ακμές για την αποφυγή τραυματισμών και πατάρι που προσαρμόζεται στα υποστυλώματα με την κατάλληλη
συνδεσμολογία.
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Όλα τα πατάρια θα αποτελούνται από τραβέρσες κατάλληλης διατομής, πάνω στις οποίες θα στηρίζονται οι
σανίδες.
Όλα τα υποστυλώματα θα φέρουν ενσωματωμένες μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα, στο κάτω
μέρος (πέλμα της κολώνας) ώστε να διατηρούν απόσταση από το έδαφος προς αποφυγή κατακράτησης
υγρασίας.
Στις ελεύθερες από δραστηριότητες πλευρές των πύργων θα υπάρχουν φράγματα προστασίας από πτώση από
ξύλινες σανίδες τύπου φράχτη οι οποίες στην εξωτερική τους πλευρά θα φέρουν δύο διακοσμητικές έγχρωμες
σανίδες.
Μονόρριχτη Στέγη:
Η στέγη θα αποτελείται από ένα ξύλινο πάνελ τοποθετημένο υπό γωνία ως προς το έδαφος. Θα αποτελείται από
παράλληλα τοποθετημένες, ξύλινες σανίδες οι οποίες θα συγκρατούνται από δύο δοκούς που θα στηρίζονται στα
υποστυλώματα του πύργου. Στο επάνω μέρος κάθε πάνελ θα τοποθετούνται διακοσμητικές, τρείς έγχρωμες
σανίδες.
Μπαλκόνι:
Το μπαλκόνι θα αποτελείται από πλαϊνά πάνελ και πάτωμα HPL. Το πάτωμα θα τοποθετείται σε κλίση με το
έδαφος. Ανάμεσα στα πλαϊνά και στο πάτωμα θα τοποθετείται ένα ξύλινο πανέλο από παράλληλες σανίδες το
οποίο στο κέντρο του διαθέτει παράθυρο από διάφανο πολυανθρακικό πολυμερές και HPL το οποίο θα επιτρέπει
στο χρήστη την παρατήρηση του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Μεταλλικός Στύλος Πυροσβέστη:
H κατασκευή θα αποτελείται από ένα κάθετο, τοξοειδή στο άνω άκρο του, ανοξείδωτο στύλο πυροσβέστη που
στερεώνεται πάνω σε οριζόντια μεταλλική μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία συνδέεται σε δύο
υποστυλώματα του παταριού στον οποίο οδηγεί. Στα υποστυλώματα εκατέρωθεν θα στερεώνονται διάτρητα
πάνελ από HPL τα οποία εξυπηρετούν ως χειρολαβές για τη διευκόλυνση του χρήστη.
Κατακόρυφη Αναρρίχηση με Σχοινιά:
Η κατασκευή θα αποτελείται από σύστημα τριών παράλληλων προς το έδαφος συρματόσχοινων τα οποία θα
στερεώνονται στα δύο υποστυλώματα του τετράγωνου πύργου και ενός κατακόρυφου συρματόσχοινου από το
ίδιο υλικό που θα συνδέει τα άλλα τρία μεταξύ τους και θα στερεώνεται στο πατάρι του πύργου. Στο ύψος του
παταριού θα στερεώνονται στις κολώνες του πύργου εκατέρωθεν δύο χειρολαβές από αλουμίνιο με επικάλυψη
ειδικού πλαστικού υλικού και ανάμεσα στα δύο υποστυλώματα, μια μεταλλική μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα,
βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την ανάβαση του χρήστη στον πύργο.
Διαδραστικό παιχνίδι τύπου «Ζάρια»:
Το παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HPL. Επάνω στο πάνελ θα αναρτάται μία κατασκευή από HPL
στην όποια απεικονίζονται οι πλευρές του ζαριού και η οποία επιτρέπει στους χρήστες να το περιστρέφουν. Τα
άκρα της είναι στρογγυλεμένα ώστε να αποτρέπονται ενδεχόμενοι τραυματισμοί.
Κατασκευή τύπου «Πάγκος»:
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Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα πάνελ HPL το οποίο στερεώνεται κάθετα στα υποστυλώματα του πύργου
και θα φέρει επάνω του οριζόντια, ένα δεύτερο πάνελ από το ίδιο υλικό δίνοντας του τη μορφή πάγκου.
Υλικά Κατασκευής :
Ξυλεία:
Όλη η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή θα είναι πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία Πεύκης.
Πάνελ HPL:
Το HPL (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.
Μεταλλικά μέρη:
Τα μεταλλικά μέρη θα αποτελούνται από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα για την αντοχή τους στη
διάβρωση.
Διάφορα πλαστικά εξαρτήματα:
Τα επιπλέον πλαστικά στοιχεία της κατασκευής (καπάκια υποστυλωμάτων, καλύμματα βιδών, απαιτούνται για
την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες.
Σχοινιά:
Όλα τα σχοινιά που θα χρησιμοποιούνται είναι συρματόσχοινα επενδεδυμένα με πολυεστέρα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
(Αριθμητικώς) : 5.000,00 €

Άρθρο 4.

Κούνια φωλιά μεταλλική

Ηλικιακή ομάδα: >1,5 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 3,50m μήκος Χ 7,00m πλάτος περίπου
Ύψος πτώσης: 1,30m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κούνια φωλιά γενικών διαστάσεων 3,23m μήκος Χ 0,34m πλάτος Χ 2,21m ύψος θα απαρτίζεται από οριζόντιο
άξονα που στηρίζεται σε σύστημα δύο υποστυλωμάτων, ένα κάθισμα παιδιών και ένα κάθισμα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα διατομής Φ76 mm και πάχους 3mm. Στις άκρες του θα
συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια σωλήνα διατομής Φ128mm και πάχους 4mm σχηματίζοντας «Π». Εσωτερικά
των σωλήνων θα τοποθετούνται διάτρητα μεταλλικά τεμάχια τα οποία εξυπηρετούν την σύνδεση του «Π» με
τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες της κατασκευής θα κατασκευάζονται από σωλήνα διατομής
Φ128 και πάχους 4mm επίσης.
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Το κάθισμα-φωλιά της κούνιας θα αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική
διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν.
Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)
γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στο κάθισμα-φωλιά.
Ο σκελετός του καθίσματος θα κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm, και θα καλύπτεται
περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, θα υπάρχει ειδική διάταξηδίχτυ από πολυαιθυλένιο.
Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές
συνθήκες.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι
κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή
ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για
τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο
στρωμάτων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 2.300,00 €

Άρθρο 5.

Κούνια διθέσια παίδων μεταλλική

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:3,50 m μήκος Χ 7,00 m πλάτος
Ύψος πτώσης: 1,30 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κούνια γενικών διαστάσεων 3,23m x 2,20m x 2,21m θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε
σύστημα δύο υποστυλωμάτων, και δύο καθίσματα παιδιών.
Ο οριζόντιος άξονας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα διατομής Φ76 mm και πάχους 3mm. Στις άκρες του
συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια σωλήνα διατομής Φ128mm και πάχους 4mm σχηματίζοντας «Π». Εσωτερικά
των σωληνών θα τοποθετούνται διάτρητα μεταλλικά τεμάχια τα οποία θα εξυπηρετούν την σύνδεση του «Π» με
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τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες της κατασκευής θα κατασκευάζονται από σωλήνα διατομής
Φ128 και πάχους 4mm επίσης.
Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική διάταξη
που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη
θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες
που θα απολήγουν στα καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Συνολικά η
κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι
κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή
ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.
Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για
τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο
στρωμάτων.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN
1176’’ όπως ισχύει, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του με τις
προαναφερόμενες προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. ¨Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης¨.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθμητικώς) : 1.250,00 €

Άρθρο 6.

Κούνια διθέσια παίδων ξύλινη με κορμούς

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:3,70 m μήκος Χ 7,70 m πλάτος
Ύψος πτώσης: 1,50 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κούνια γενικών διαστάσεων 3,70m x 2,60m x 1,95m θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε
σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ90mm, πάχους 4mm.

Τα τέσσερα υποστυλώματα

κατασκευάζονται από στρόγγυλους κορμούς διατομής Φ 160 - 180mm ενώ στερεώνονται με μπουλόνια διατομής
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Μ12 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα πάχους 10mm. Το μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον
οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Οι απολήξεις των κορμών στο σημείο επαφής τους με το έλασμα είναι
λοξοτομούμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο φάλτσο που πρέπει να έχει η κούνια.
Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που
αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.

Η διάταξη

συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ
που απολήγουν στα δύο καθίσματα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της
δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ
ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθισμα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα
αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι
αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 2.300,00 €

Άρθρο 7.

Διπλή κούνια αιωρήσεων

Ηλικιακή ομάδα: >5 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:16,51 m μήκος Χ 16,51m πλάτος
Ύψος πτώσης:0,85 m

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η διπλή κούνια αιωρήσεων, γενικών διαστάσεων 13,71m x 13,71m x 6.09m θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας
από 5 ετών και άνω και προσφέρει τη δυνατότητα αιώρησης και παιχνιδιού σε δύο κούνιες με τη βοήθεια
χειρολαβών. Οι αναρτημένες ‘κούνιες' θα συνδέονται δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι συνδυασμένης
κίνησης και αιώρησης.
Η κατασκευή θα αποτελείται από: τρία (3) μεταλλικά υποστυλώματα, δύο (2) καθίσματα κούνιας με τα στοιχεία
ανάρτησής τους και δύο (2) ζεύγη μεταλλικών χειρολαβών.
Συνολική Κατασκευή και Πάκτωση
Τα υποστυλώματα θα είναι διατομής Φ101,6mm και πάχους 6mm περίπου κατασκευασμένα από χάλυβα
γαλβανισμένο εν θερμό και με ηλεκτροστατική βαφή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα
είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες και η
επεξεργασία τους είναι κατάλληλη, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Τεχνική Περιγραφή Επί Μέρους Στοιχείων
Υποστυλώματα
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Τα υποστυλώματα θα είναι διατομής Φ101,6mm και πάχους 6mm περίπου κατασκευασμένα από χάλυβα
γαλβανισμένο εν θερμό και με ηλεκτροστατική βαφή. Το κεντρικό υποστύλωμα θα έχει μήκος 2400mm ενώ τα
δύο χαμηλότερα θα είναι μήκους 1400mm περίπου και θα τοποθετούνται υπό κλίση ανά 2900mm μεταξύ τους
(σε κάτοψη από τη βάση).

Καθίσματα
Τα καθίσματα θα είναι προκατασκευασμένα από καουτσούκ, με ενίσχυση σιδηρού οπλισμού στο εσωτερικό τους.
Το κάθισμα θα απέχει 450mm περίπου από το έδαφος. Το κάθε κάθισμα θα αναρτάται από ειδική διάταξη που
βρίσκεται σε κάθε ένα από τα τρία υποστυλώματα και σε ύψος 1250mm περίπου από το έδαφος. Από κάθε
τέτοια ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες γαλβανισμένες εν θερμό που θα απολήγουν στα καθίσματα. Οι
αλυσίδες θα φέρουν επικάλυψη με ειδικό ελαστικό πλαστικό κάλυμμα προς αποφυγή τραυματισμών.
Καμπύλες χειρολαβές
Οι χειρολαβές θα συνδέονται ανά δύο στο άνω άκρο του κεντρικού υποστυλώματος της κατασκευής σε δύο
σημεία σε απόσταση 750mm περίπου σχηματίζοντας τα ¾ του κύκλου. Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο
χάλυβα Φ40mm και είναι ακτίνας 500mm περίπου.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παιχνίδι θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN 1176, έχει ελεγχθεί και έχει
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 5.600,00 €

Άρθρο 8.

Χωροδικτύωμα ύψους 6,00 μ.

Ηλικιακή ομάδα: 5-12 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:16,51 m μήκος Χ 16,51m πλάτος
Ύψος πτώσης: 8,50 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το χωροδικτύωμα γενικών διαστάσεων 13,71m x 13,71m x 6.09m θα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδααράχνη που αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα.
Με τον τρόπο αυτό το βάρος της κατασκευής θα παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλισμού.
Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού
Διατομή συρματόσχοινου: 16 & 20 mm
Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: Μεταλλικά (Αλουμίνιο)
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Κεντρικός πυλώνας-ιστός
Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και χωρίς
συγκολλήσεις), ύψους: 6,09m περίπου, διατομής τουλάχιστον Ø147mm και πάχους τουλάχιστον 3-5 mm.
Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και κατασκευάζονται από ειδικά
επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο παιχνίδι, και
η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό των παιδιών-χρηστών.
Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα σχοινιά για
τη συναρμολόγηση του δικτυώματος πρέπει να είναι στρογγυλά.
Σχοινιά
Τα σχοινιά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν διατομή τουλάχιστον Ø16mm, η οποία και θα είναι κατάλληλη για
το βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η
κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την κατάλληλη αντοχή στη
χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση).
Το κάθε συρματόσχοινο είναι θα πολύκλωνο και θα αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους περιμετρικά
αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι θα είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από συρματόσκοινο επενδυμένο
με ίνες πολυαμιδίου.
Τα συρματόσχοινα θα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά
φαινόμενα.
Θέση από καουτσούκ
Σε δύο επιλεγμένα σημεία καθ'υψος και περιμετρικά του κατακόρυφου ιστού θα είναι προσαρμοσμένα ελαστικά
τεμάχια από εύκαμπτο καουτσούκ πάχους 16mm περίπου, τα οποία καλύπτουν ανοίγματα της κατασκευής,
αποτρέποντας την πτώση και ταυτόχρονα θα εξυπηρετούν ως καθίσματα- θέσεις στάσης και ξεκούρασης κατά το
παιχνίδι στο χωροδικτύωμα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύουν τη σταθερότητα της κατασκευής. Η σύνδεση των
καθισμάτων με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους.
Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες
Το χωροδικτύωμα θα είναι αγκυλωμένο στο έδαφος σε 5 σημεία (κεντρικός πυλώνας-ιστός και 4 άκρα).
Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία θα περιλαμβάνουν πολλαπλές
οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Η κεντρική βάση του πυλώνα-ιστού
έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση σκυροδέματος.
Το χωροδικτύωμα θα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών πάχους 8
mm.
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι κατασκευάσμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πλάκες αγκύρωσης θα στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια αυτά θα
τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και θα σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του τσιμέντου.
Οι εντατήρες θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.
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Σύνδεσμοι
Τα σχοινιά θα συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.
Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι θα αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και θα αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς
συγκολλήσεις. Θα φέρουν εσωτερικά 'κανάλια' ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται
συρματόσχοινα και 'χιαστί.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το χωροδικτύωμα θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176-1.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 11.200,00 €

Άρθρο 9.

Χωροδικτύωμα τύπου τραμπολίνο

Ηλικιακή ομάδα: 5-12 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 11,30m μήκος Χ 11,30m πλάτος περίπου (για τοποθέτηση
σε υπόβαση σκυροδέματος με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας)
Ύψος πτώσης: 1,855 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το χωροδικτύωμα γενικών διαστάσεων 7.40m x 7.40m θα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα αράχνης με πόδια που
αναπτύσσεται σε έξι (6) πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο
αυτό το βάρος της κατασκευής θα παραλαμβάνεται από τα 6 άκρα του εξοπλισμού.
Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού
Διατομή συρματόσχοινου: 16-18 mm
Στοιχεία συναρμολόγησης: Μεταλλικά-Αλουμινίου
Υποστυλώματα - πυλώνες
Τα έξι υποστυλώματα- πυλώνες κατασκευάζονται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα ενιαία και χωρίς
συγκολλήσεις, ύψους : 1,90m περίπου, διατομής: Ø114mm και πάχους 3-5 mm περίπου.
Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και θα είναι κατασκευάσμένα από ειδικά
επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο παιχνίδι, και
η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό των παιδιών-χρηστών.
Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα σχοινιά για
τη συναρμολόγηση του δικτυώματος πρέπει να είναι στρογγυλά.
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Σχοινιά
Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται έχουν διατομή τουλάχιστον Ø18mm, η οποία και είναι κατάλληλη για το βάρος
που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η
κατασκευή των σχοινιών θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την κατάλληλη αντοχή
στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση).
Το κάθε συρματόσχοινο θα είναι πολύκλωνο και θα αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους περιμετρικά
αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι θα είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από συρματόσκοινο επενδυμένο
με ίνες πολυαμιδίου.
Τα συρματόσχοινα θα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά
φαινόμενα.
Θέση από καουτσούκ
Κεντρικά της κατασκευής προσαρμόζεται ελαστικό τεμάχιο από εύκαμπτο καουτσούκ πάχους 13mm (με 4
εσωτερικά στρώματα υφασμάτινου κορδονιού προκειμένου να αποφευχθεί το σχίσιμο κατά τη χρήση), το οποίο
θα καλύπτει το κεντρικό άνοιγμα της κατασκευής και αποτρέπει την πτώση. Ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί ως
κάθισμα- θέση στάσης και ξεκούρασης κατά το παιχνίδι στο χωροδικτύωμα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύει τη
σταθερότητα της κατασκευής.
Η σύνδεση του καθίσματος με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους.
Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες
Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 12 σημεία (έξι υποστυλώματα και 6 άκρα).
Οι βάσεις-υποστυλώματα θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία θα
περιλαμβάνουν πολλαπλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Οι βάσειςυποστυλώματα της κατασκευής θα έχουν σημεία στήριξης ώστε να μπορούν να αγκυρωθούν ασφαλώς στη βάση
σκυροδέματος.
Το χωροδικτύωμα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών πάχους 8
mm.
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι κατασκευάσμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι πλάκες αγκύρωσης θα στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια αυτά
τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του τσιμέντου.
Οι εντατήρες θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.
Σύνδεσμοι
Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.
Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι θα αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και θα αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς
συγκολλήσεις. Θα φέρουν εσωτερικά 'κανάλια' ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται
συρματόσχοινα και 'χιαστί.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το χωροδικτύωμα θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176-1 &
11 και φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176-1 & 11.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 9.800,00 €

Άρθρο 10. Συνδυαστική διάταξη ισορροπίας
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 15,20m μήκος Χ 6,08m πλάτος περίπου
Ύψος πτώσης: 0,99 m

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η "διαδρομή περιπέτειας" γενικών διαστάσεων 12.20m x 3.40m προσφέρει ένα συνδυασμό από έξι διαφορετικές
δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας, οι οποίες κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη καθ' όλη τη
διάρκεια της απασχόλησης του. Όλα τα ξύλινα στοιχεία της κατασκευής είναι από ξύλο Ευκαλύπτου.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες υπάρχουν ξύλινοι κυλινδρικοί στύλοι συνολικού ύψους ~2200mm και διαμέτρου
περίπου Φ135mm με σφαιρικό τελείωμα προς αποφυγή τραυματισμών. Σε ύψος ~450mm από την επιφάνεια του
εδάφους φέρουν τριγωνικά πατάρια τα οποία αποτελούνται από ξύλινες σανίδες και στηρίζονται σε μεταλλικές
τραβέρσες περικλείοντας ολόκληρο τον στύλο . Οι στύλοι αυτοί λειτουργούν τόσο σαν δομικά στοιχεία της
κατασκευής καθώς από αυτούς αναρτώνται οι επιμέρους δραστηριότητες, όσο και σαν σημεία ανάπαυσης για
τους χρήστες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους. Όλα οι στύλοι βρίσκονται πάνω σε κατάλληλη βάση
γαλβανισμένου χάλυβα για να διατηρούν απόσταση από το έδαφος και την υγρασία που αυτό επιφέρει ενώ
απέχουν ο ένας από τον άλλο ~2760mm.
Δραστηριότητα "Πατήματα από Κορμούς" :
Η δραστηριότητα αποτελείται από συνολικά 5 κορμούς Φ140mm περίπου, τοποθετημένους κάθετα ως προς το
έδαφος, σε μία νοητή τεθλασμένη γραμμή. Οι κορμοί φτάνουν σε δύο διαφορετικά ύψη (500mm & 300mm)
εναλλάξ και οδηγούν σε έναν από τους στύλους της κατασκευής. Ο χρήστης ισορροπεί στο ένα πόδι κάθε φορά
καθώς διέρχεται από όλους τους κορμούς για να φτάσει στο στύλο.
Δραστηριότητα "Δίχτυ Κυψέλη":
Το δίχτυ με ανοίγματα σε μορφή κυψέλης, έχει μήκος 2660mm και πλάτος 810mm και κατασκευάζεται από
ατσάλινο συρματόσχοινο 16mm με επικάλυψη πολυεστέρα. Επιπλέον υπάρχει ένα ακόμη συρματόσχοινοχειρολαβή σε ύψος 2150mm περίπου από το έδαφος που χρησιμεύει σαν χειρολαβή για να διασχίσουν τα παιδιά
πιο άνετα το πλέγμα.
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Δραστηριότητα "Ανεμογέφυρα"
Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο αλυσίδες (κατά DIN766) στις οποίες προσαρμόζονται τέσσερα κυλινδρικά
πατήματα. Αναρτάται ανάμεσα στους στύλους τους οποίους συνδέει σε ύψος ~320mm από το έδαφος.
Επιπλέον υπάρχει συρματόσχοινο-χειρολαβή σε ικανή απόσταση από το έδαφος που χρησιμεύει σαν χειρολαβή
για να διασχίσουν τα παιδιά πιο άνετα τα ταλαντευόμενα πατήματα.
Δραστηριότητα " Κινούμενος δοκός ισορροπίας":
Η δραστηριότητα αποτελείται από έναν ξύλινο κορμό μήκους ~1850mm ο οποίος αναρτάται σε ύψος ~630mm
μέσω αλυσίδων στους στύλους στους οποίους οδηγεί σε τέσσερα σημεία. Ο τρόπος σύνδεσης του με τους δύο
στύλους επιτρέπει την ελεγχόμενη κίνηση του κατά τη διάρκεια της διάβασης του χρήστη ώστε πετυχαίνοντας
έτσι μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Δραστηριότητα " Δοκός Ζιγκ-Ζαγκ σταθερή":
Η σύνθεση αποτελείται από τρεις δοκούς 100x80mm σε σχηματισμό ζιγκ ζαγκ και γενικές διαστάσεις
2290x830mm. Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων Φ42mm.
Δραστηριότητα " Οριζόντιες ταλαντευόμενες δοκοί":
Η κατασκευή αποτελείται από τρεις κυκλικές ξύλινες δοκούς Φ80mm περίπου και μήκους 1900mm και αλυσίδες
(κατά DIN766) με γενικές διαστάσεις της κατασκευής 2640x270mm.

Τιμή ανά τεμάχιο – συνδυασμός δραστηριοτήτων (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 13.400,00 €

Άρθρο 11.

Σταυρωτή τραμπάλα

Ηλικιακή ομάδα: >6 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας: 7,13 m μήκος Χ 7,04 m πλάτος περίπου
Ύψος πτώσης: 1,35 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η σταυρωτή τραμπάλα γενικών διαστάσεων 4,20m x 4,20m x 3,14m αποτελείται από: δύο (2) μεταλλικές
κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες διασταυρούμενες οριζόντιες δοκούς, και τέσσερις (4) δίσκους – καθίσματα.
Η σταυρωτή τραμπάλα θα αποτελείται από μια κατασκευή σταυρωτού σχήματος με δύο μεταλλικές δοκούς
διαμέτρου 150mm έως 180mm, που θα είναι τοποθετημένες κατακόρυφα προκειμένου να υποστηρίξουν τις δύο
οριζόντιες ταλαντευόμενες διασταυρούμενες δοκούς διαμέτρου επίσης 150mm έως 180mm και μήκους 4200mm
και 4200mm αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι δίσκοι-καθίσματα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το
συνολικό ύψος της κατασκευής φτάνει τα 3140mm περίπου. Ο λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, θα
περιλαμβάνει μία περιμετρική ελεύθερη ζώνη για την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού. Οι οριζόντιες δοκοί θα
ταλαντώνονται μέσω ενός ανθεκτικού μηχανισμού αποτελούμενος από μασίφ άξονα ο οποίος θα περιστρέφεται
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σε κουζινέτα αυτολιπαινόμενα κατασκευασμένα από κράμα αλουμινούχου μπρούντζου. Ο περιορισμός της
κίνησης των οριζόντιων δοκών στην επιθυμητή κλίση θα επιτυγχάνεται διαμέσου κατάλληλης σκληρότητας
αποσβεστήρων που θα τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία της κατασκευής.
Ο μηχανισμός θα προσφέρει ελεγχόμενη ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας
EN1176:08 και θα είναι ελεγμένος δυναμικά στις δυνάμεις στρεβλώσεως, μέσω πεπερασμένων στοιχείων σε
ειδικό πρόγραμμα Η/Υ. Οι δοκοί θα φέρουν ειδική διαμόρφωση στα άκρα τους, τόσο διακοσμητική όσο και
λειτουργική για την αποφυγή ξεφλουδίσματος. Οι δίσκοι-καθίσματα θα είναι από καουτσούκ με μεταλλικό
εσωτερικά σκελετό για μεγαλύτερη άνεση και αντιολισθητική λειτουργία. Θα αναρτώνται από επικαλυμμένες
αλυσίδες για καλύτερη λαβή και αίσθηση, με εντατήρες από χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Η θεμελίωση θα γίνεται
με πάκτωση εντός εδάφους, σε οπή διαστάσεων 1000mm x 1000mm x 800mm, η οποία εν συνεχεία θα γεμίζει
με σκυρόδεμα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 13.400,00 €

Άρθρο 12.

Αναρριχητικό 12-εδρο

Ηλικιακή ομάδα: >3 ετών
Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας:5,69 m μήκος Χ 5,27m πλάτος
Ύψος πτώσης: 2,00 m
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το αναρριχητικό 12-εδρο γενικών διαστάσεων 2,18m x 1,77m x 2.00m αποτελεί αναρριχητική κατασκευή σε
σχήμα «Δωδεκάεδρου». Η αναρρίχηση των χρηστών θα πραγματοποιείται με την βοήθεια πλαστικών χειρολαβών
και αναβολέων.
Η κατασκευή θα αποτελείται από δώδεκα πανέλα πενταγωνικού σχήματος τα οποία θα αποτελούν και τις έδρες
του δωδεκάεδρου. Στις πλευρές των πενταγώνων και εσωτερικά αυτών θα διαμορφώνονται εσωτερικά εσοχές
«πατούρες» στις οποίες τοποθετούνται μεταλλικά στραντζαριστά ειδικά τεμάχια για την ένωση μεταξύ τους. Τα
πανέλα στις ακμές τους θα έχουν υποστεί λοξότμηση στις κατάλληλες μοίρες ώστε να δίνουν εξωτερικά ενιαία
επιφάνεια χωρίς ανοίγματα.
Εξωτερικά και στις ακμές των ενώσεων θα τοποθετούνται ανοξείδωτα ειδικά κατασκευασμένα τεμάχια πάχους
2mm.
Στις έδρες που φαίνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη, θα βιδώνονται πλαστικές χούφτες
για να διευκολύνουν την αναρρίχηση στο παιχνίδι.
Βάση – Υποστυλώματα:
Το παιχνίδι εδράζει σε μία κεντρική μεταλλική βάση σε μικρή απόσταση από το έδαφος, επιπλέον στηρίζεται και
με δύο κοντά μεταλλικά υποστυλώματα από σωλήνα ενδεικτικής διαμέτρου Φ60,3mm και πάχους 3mm περίπου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθμητικώς) : 6.500,00 €

ΟΜΑΔΑ 2 - ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1. Χυτό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1500 mm
Γενικές διαστάσεις
Ενδεικτικό Πάχος:

50ΜΜ περίπου - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500ΜΜ

Γενική τεχνική περιγραφή
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm,
κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM – χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.

Η κάτω στρώση (ενδεικτικού

πάχους 40mm) κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης
δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε 1500mm. Η
επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος
ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική
επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία,
με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους,
ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177,
ΕΝ71-3 και PAH Analysis από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας
Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε έτοιμες από την Τεχνική Υπηρεσία, βάσεις
σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 100mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι
κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα
είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Εναλλακτικά μπορεί να
τοποθετηθεί πάνω σε καλά συμπιεσμένο υπόστρωμα 3Α.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως αποπερατωμένου δαπέδου (μ2)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΚΑΤΟ
(Αριθμητικώς) : 100,00 €

Άρθρο 2. Χυτό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης τουλάχιστον 2000mm
Γενικές διαστάσεις
Ενδεικτικό Πάχος:

70ΜΜ περίπου - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2000ΜΜ
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Γενική τεχνική περιγραφή
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις. Η πάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm,
κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων φυσικού ελαστικού (EPDM – χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.

Η κάτω στρώση (ενδεικτικού

πάχους 60mm) κατασκευάζεται από μίγμα κόκκων ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης
δύο συστατικών, σε αναλογία περίπου 10% κόλλα και 90% κόκκους.
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177, το οποίο ανέρχεται σε 2000mm. Η
επίστρωση γίνεται επί τόπου στον χώρο εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό, με τη χρήση μηχανήματος
ηλεκτρονικού διαστρωτή χυτού δαπέδου, τύπου PlanoMatic P207. Η άνω τελική επιφάνεια υπόκειται σε ειδική
επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία,
με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή επιλογή του πάχους,
ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
διάστρωσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην πιστοποίηση του χυτού δαπέδου κατά ΕΝ1176-1, ΕΝ1177,
ΕΝ71-3 και PAH Analysis από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας
Το ελαστικό χυτό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε έτοιμες από την Τεχνική Υπηρεσία, βάσεις
σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 100mm. (C16/20), με μονό πλέγμα, χυτού επί τόπου με κλίση έως 1% έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι
κατάλληλα επεξεργασμένη (λειασμένη) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα
είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Εναλλακτικά μπορεί να
τοποθετηθεί πάνω σε καλά συμπιεσμένο υπόστρωμα 3Α.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως αποπερατωμένου δαπέδου (μ2)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς) : 130,00 €

Άρθρο 3. Ελαστικά πλακίδια 500Χ500 mm για ύψος πτώσης τουλάχιστον 900mm

Γενικές διαστάσεις
Μήκος:

500mm

Πλάτος:

500mm

Ενδεικτικό Πάχος:

30mm περίπου - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 900ΜΜ

Γενική τεχνική περιγραφή
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, αποτελείται από μίγμα
ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm,
αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού ελαστικού (EPDM). Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους
συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης.
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To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2017 και EN1177:2018 τουλάχιστον ίσο με
900mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω
ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η
κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των
υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια
μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία,
με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του
προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176-1:2017,
EN1177:2018 και ΕΝ71-3.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως αποπερατωμένου δαπέδου (μ2)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς) : 45,00 €

Άρθρο 4. Ελαστικά πλακίδια 500Χ500 mm για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1500mm
Γενικές διαστάσεις
Μήκος:

500mm

Πλάτος:

500mm

Ενδεικτικό Πάχος:

50mm περίπου - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500ΜΜ

Γενική τεχνική περιγραφή
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, αποτελείται από μίγμα
ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm,
αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού ελαστικού (EPDM). Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους
συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης.
To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2017 και EN1177:2018 τουλάχιστον ίσο με
1500mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω
ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η
κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των
υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια
μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία,
με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του
προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176-1:2017,
EN1177:2018 και ΕΝ71-3.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως αποπερατωμένου δαπέδου (μ2)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς) : 55,00 €

Άρθρο 5. Ελαστικά πλακίδια 500Χ500 mm για ύψος πτώσης τουλάχιστον 2000mm
Γενικές διαστάσεις
Μήκος:

500mm

Πλάτος:

500mm

Ενδεικτικό Πάχος:

70mm περίπου - ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 900ΜΜ

Γενική τεχνική περιγραφή
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. Η κάτω στρώση, αποτελείται από μίγμα
ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης. Η επάνω στρώση, πάχους τουλάχιστον 10mm,
αποτελείται από βαμμένους κόκκους φυσικού ελαστικού (EPDM). Εν συνεχεία πραγματοποιείται η μεταξύ τους
συγκόλλησης με κόλλα πολυουρεθάνης.
To προϊόν δύναται να εξασφαλίζει ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2017 και EN1177:2018 τουλάχιστον ίσο με
2000mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω
ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η
κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των
υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια
μεταξύ τους.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία,
με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του
προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση κατά EN1176-1:2017,
EN1177:2018 και ΕΝ71-3.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως αποπερατωμένου δαπέδου (μ2)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθμητικώς) : 65,00 €

Άρθρο 6. Άμμος Ποταμίσια
Καθώς η άμμος ποταμού, θα χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώση,
θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
•

δεν θα πρέπει να περιέχει σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8.5,
ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).
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•

διατομή άμμου 0,20mm έως 2,00mm (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ
EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176).

•

το μέγεθος κόκκου να μπορεί να ταυτοποιηθεί με δοκιμή κοσκινίσματος κατά ΕΝ 933-1(σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ1176, άρθ. 4.2.8 άρθ. 4.2.8.5, ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ
ΕΝ1176).
Η δοκιμή κοσκινίσματος θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο πιστοποίησης της παιδικής χαράς, από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα πρέπει να καλύπτεται η εν λόγω απαίτηση κοκκομετρίας,
προκειμένου να γίνει η προσωρινή ή οριστική παραλαβή του υλικού, από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Σε
διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του υλικού σύμφωνα με το αρ 213
του ν 4412/2016.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωμένης άμμου (μ3)
ΕΥΡΩ : (Ολογράφως ) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθμητικώς) : 144,00 €

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

21/02/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μακρή Κωνσταντίνα

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Με βαθμό Β’

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Κ.Α. : 61-7331.002

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο

Περιγραφή

Μονάδες
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος €

Σύνολο €

ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
1

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ (Τύπος 1)

τεμ

1,00

36.150,00

36.150,00

2

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ (Τύπος 2)

τεμ

1,00

14.800,00

14.800,00

3

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ (Τύπος 3)

τεμ

1,00

5.000,00

5.000,00

4
5

ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ
ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ
ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΥΨΟΥΣ 6Μ
ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΥΠΟΥ
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 12ΕΔΡΟ

τεμ
τεμ

2,00
3,00

2.300,00
1.250,00

4.600,00
3.750,00

τεμ
τεμ
τεμ

3,00
1,00
1,00

2.300,00
5.600,00
11.200,00

6.900,00
5.600,00
11.200,00

τεμ

1,00

9.800,00

9.800,00

τεμ
τεμ
τεμ

1,00
1,00
1,00

13.400,00
4.500,00
6.500,00

13.400,00
4.500,00
6.500,00
122.200,00

μ2

245,00

100,00

24.500,00

μ2

135,00

130,00

17.550,00

6
7
8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΑ 2 - ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1
2

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
1500ΜΜ
ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
2000ΜΜ
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3
4
5
6

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 500Χ500ΜΜ
ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 900ΜΜ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 500Χ500 ΜΜ
ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500ΜΜ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 500Χ500ΜΜ
ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2000ΜΜ
ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ

μ2

305,00

45,00

13.725,00

μ2

270,00

55,00

14.850,00

μ2
μ3

205,00
80,00

65,00
144,00

13.325,00
11.520,00
95.470,00
217.670,00
52.240,80
269.910,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρ. 79 παρ. 4 ν. 4412/16 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων
και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ .
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις .
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : https://palaiofaliro.gr στην διαδρομή : https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismidimoprasies/.
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ : 19PROC00……….
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 51& Αρτέμιδος, Π. Φάληρο, Τ.Κ: 17562
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Κ. Μακρή
- Τηλέφωνο: 2132020248, ΦΑΞ: 2132020359
- Ηλ. ταχυδρομείο: nantia.makri@palaiofaliro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://palaiofaliro.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
- cpv: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς)
- Κωδικός φορέα στο ΚΗΜΔΗΣ: [6232]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών άρθρων(ειδών) : 1
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 38/2019
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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 αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [ ] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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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
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:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

(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) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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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 [ ]Ναι [ ]Όχι
ικανότητες 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).

Σελίδα 84

19PROC004835153 2019-04-21
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
• δωροδοκίαix,x·
• απάτηxi·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii·
•

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [ ] Ναι [ ] Όχι
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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
xvii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
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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:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
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 Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [ ] Ναι [ ] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
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: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [ ] Ναι [ ] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [ ] Ναι [ ] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
xxviii
συμφερόντων , λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
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 [] Ναι [] Όχι
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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [ ] Ναι [ ] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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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
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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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
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, 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:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

Σελίδα 95

ημερομηνίες

παραλήπτες

19PROC004835153 2019-04-21
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xlii
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) 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:

[

] Ναι

[

] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[ ] Ναι [ ] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 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
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

διατίθεται
(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 ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[ ] Ναι [ ] Όχιxliv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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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
αναφέρονταιxlvi, 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
δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Π. Φαλήρου, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
A. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
B. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: ---

Γ. ……………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος (παράγεται σε μορφή pdf από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ σύνταξης προσφοράς).
Στην συνέχεια υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης 38 /2019 του Δήμου Π. Φαλήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ για το διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ »
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Άρθρο

Περιγραφή

Μονάδες
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδας
μελέτης €
χωρίς ΦΠΑ

ΤΙΜΗ μοναδ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
σε € χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
1

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ (Τύπος 1)

τεμ

1,00

36.150,00

2

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ (Τύπος 2)

τεμ

1,00

14.800,00

3

ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ (Τύπος 3)

τεμ

1,00

5.000,00

4

ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

τεμ

2,00

2.300,00

5

ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

τεμ

3,00

1.250,00

6

ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΞΥΛΙΝΗ
ΜΕ ΚΟΡΜΟΥΣ

τεμ

3,00

2.300,00

7

ΔΙΠΛΗ ΚΟΥΝΙΑ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ

τεμ

1,00

5.600,00

8

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΥΨΟΥΣ 6Μ

τεμ

1,00

11.200,00

9

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

τεμ

1,00

9.800,00

10

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

τεμ

1,00

13.400,00

11

ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

τεμ

1,00

4.500,00

12

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ 12ΕΔΡΟ

τεμ

1,00

6.500,00

ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύνολο ποσοτ.

17

Σύνολο Ομάδας 1 χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2 - ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ
ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500ΜΜ

μ2

245,00

100,00

2

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ
ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2000ΜΜ

μ2

135,00

130,00

3

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 500Χ500ΜΜ ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 900ΜΜ

μ2

305,00

45,00

4

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 500Χ500 ΜΜ ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1500ΜΜ

μ2

270,00

55,00

5

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 500Χ500ΜΜ ΓΙΑ
ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2000ΜΜ

μ2

205,00

65,00

6

ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ

μ3

80,00

144,00

Σύνολο ποσοτ.

1.240,00

Σύνολο Ομάδας 2 χωρίς ΦΠΑ
Αξία Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Συνολική Αξία Προσφοράς
Ο Προσφέρων

Σφραγίδα /Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7)... ΔΗΜΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα8) .... Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο.
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 9.
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 ………………………… 10 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..........., ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση) ......., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ....... (διεύθυνση) .......... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 11
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 38/2019 Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... 12 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα),
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ”/ για το/α τμήμα/τα .............13 με «καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών……13/5/2019.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ..5....ημέρες
14
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 11/10/201915 ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 16.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
8 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
9 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ
10 ο.π. υποσ. 3.
11 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
12 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
13 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά.
14 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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16 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.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).. ΔΗΜΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2.. Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο.
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4 υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........, ΑΦΜ: ........ (διεύθυνση) ..........., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ............., ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση) ...................... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ... σύμβασης “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) .....38/2019.... Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ...5... ημέρες7
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης 8) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ποσού …………….€
Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ….. του μηνός …………., του έτους 2019, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι :
1) Κος Διονύσης Χατζηδάκης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,
(στοιχεία Δήμου: Δ/νση:οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, T.K. 17562 Παλαιό Φάληρο, Α.Φ.Μ. 090261509,
Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, τηλ: 2132020300, ) και
2) O κος ………………….. με ΑΔΤ: ………………….. ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………., που
εδρεύει στην ………………. (Δ/νση: ……………, Τηλ: ………………………, e-mail: ………………………, ΑΦΜ:
………………………., ΔΟΥ: ……………………………), καλούμενος εφ’ εξής ο ανάδοχος,
έχοντας υπ’ όψη :

α) το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού, την παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε
με τη παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 3536/2007 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 51, παρ. 3 του
Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134/27-6-2016) και το Ν. 2503/1997, όπως ισχύουν σήμερα με τις τροποποιήσεις
και τις συμπληρώσεις τους.
β) την με αριθ. 5/2019 μελέτη που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ» του Δήμου Π. Φαλήρου, και συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, προϋπολογισμού 217.670,00€ στο οποίο προστίθεται
Φ.Π.Α. (24%), επομένως η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 269.910,80€ και έχει ως αντικείμενο
προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας, με την τοποθέτησή τους, για την
αναβάθμιση της Β΄ παιδικής χαρά Φλοίσβου., στα πλαίσια της αναβάθμισης της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προς τους πολίτες.
γ) το από 21/02/2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ004501770) στο ΚΗΜΔΗΣ,

δ) την από 21/02/2019, Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος των Κ.Α. 61-7331.002, του
προϋπολογισμού του Δήμου Π. Φαλήρου έτους 2019, με αρ. καταχώρησης Α/327 στο Μητρώο
Δεσμεύσεων,

ε) την με αριθ. 38/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC00…………….), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, πρ. μελ. 269.910,80€ συμπ. ΦΠΑ. και ψηφίστηκε η σχετική
πίστωση σε βάρος του 61-7331.002.

στ) την από ../../2019 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ……………………, ποσού …………………..€ πλέον
Φ.Π.Α. και συνολικό κόστος ……………………..€, που κατατέθηκε στον ανοικτό διαγωνισμό η οποία είναι
σύμφωνη με τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ 5/2019 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου και
τους όρους της 38/2019 Α.Ο.Ε..
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ζ) Τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού
η) τις με αρ…./2019 (ΑΔΑ: …………….) και …/2019 (ΑΔΑ: …………………..), αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής,
για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού και την κατακύρωση αυτού αντίστοιχα,

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με την ανωτέρω
ιδιότητά του,
αναθέτει

στον δεύτερο των συμβαλλόμενων, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ», σύμφωνα με τα παρακάτω :
1.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/2006 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και συμπληρωματικά του
Αστικού Κώδικα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Η συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …………….€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) και συνολικό κόστος
……………………..€, η οποία θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου του έτους 2019 στον ΚΑ: 61-7331.002,
Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης (χρόνος παράδοσης των υλικών) ορίζεται σε τέσσερις (6) μήνες
από την υπογραφή της παρούσης, τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται: 1)στην με αρ. 38/2019
απόφαση Ο.Ε., 2)την με αρ. 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου και 3) την
προσφορά του αναδόχου, με αυτή την σειρά ισχύος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α και τα ταμεία επικουρικής
ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Κατά την
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16)
H ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή θα καταβληθεί από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στον δεύτερο των
συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και λοιπές σχετικές διατάξεις. H
πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση επιμέρους ποσοτήτων των υλικών και
κατόπιν έκδοσης των σχετικών τιμολογίων πώλησης και των ενταλμάτων πληρωμής ύστερα από το
πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου (Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου που ορίστηκε με την με αρ.
338/2017 απόφαση ΔΣ του Δήμου).
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. όπως προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τον ΦΠΑ.
Κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …………….€ με αριθμό ................ του
πιστωτικού ιδρύματος ……………………. σύμφωνα με το άρθρο …….. της Διακήρυξης και σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και β) υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
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λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την περ. (γ) της παρ.1.
και μετά από την ειδική, κατά την παρ. 2 του αρ.203 του ν. 4412/16 όχληση της Υπηρεσίας κατά τα
λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Εάν κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσης σύμβασης προκύψουν διαφωνίες αυτές θα
επιλύονται με βάση τους όρους της παρούσας και την ισχύουσα Νομοθεσία και ιδίως του ν. 4412/16.
11. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
206, του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν, όπως ισχύει σήμερα με τις
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
12. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η προσφορά του αναδόχου.
Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και ο καθένας από τους
συμβαλλόμενους πήρε ένα (1) αντίγραφο, τα δε δύο (2) υπόλοιπα διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Τεχνική
Υπηρεσία και φυλάσσονται στο φάκελο του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2)

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖHΔΑΚΗΣ

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
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i

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

ii

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.
iii

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
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 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
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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 .
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.
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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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii

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.
xxxiii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxix

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl

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.
xli

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xliv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlvii

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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