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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟΝ  1o
Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  εξοπλισμού  για  παιδικές χαρές του Δήμου,  προκειμένου να βελτιωθούν
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.  Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών  υποδομών και δη
των παιδικών χαρών, που συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων,
συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων ατόμων. 

Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη, έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή
και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, οι οποίες καθορίζονται στο ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009),
όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44
(Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ. Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών
προτύπων και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση
και στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης. 

ΑΡΘΡΟΝ  2o
Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

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

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

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

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

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν.
4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α΄) Τροποποίηση. 

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

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

 Τη μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας . 
 Την απόφαση Ο.Ε περί κατάρτισης όρων διακήρυξης, έγκρισης δαπάνης , διάθεσης πίστωσης και περί

ορισμού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, 
 Της  ΥΑ28492/18-5-2009  «Καθορισμός  των  προϋποθέσεων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία
ελέγχου  και  αδειοδότησής  τους,  τη  διαδικασία  συντήρησης  αυτών  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία
λεπτομέρεια». 
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ΑΡΘΡΟΝ  3o
Τεκμηρίωση τεχνικών προδιαγραφών  &  ποιότητας υλικών 

1.  Γενικά 

Η  τεχνική  προσφορά  κάθε  συμμετέχοντα   προμηθευτή  οφείλει  να  συμμορφώνεται  με  τις  Τεχνικές
Προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος 3-Τεχνικες Προδιαγραφές  της μελέτης.

Ειδικότερα  :

α) Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 

β) Τα όργανα της  παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ1176 (ΕΝ 1176). 

Τα χρώματα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. 

Η  εγκατάσταση  των  οργάνων,  θα  γίνει  από  τον  προμηθευτή,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  παραγωγού/
κατασκευαστή, τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176, με τις τεχνικές προδιαγραφές, και τις οδηγίες της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.  Για  την  τεκμηρίωση  της  συμμόρφωσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  ποιότητας  των  προσφερόμενων
προϊόντων, ο  κάθε συμμετέχων   θα   πρέπει να καταθέσει,  επί ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη της προμήθειας,  τα ακόλουθα: 

2.1.   Έγγραφα - Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς   

Α)    Για κάθε προσφερόμενο είδος της ομάδας α- εξοπλισμός παιχνιδιού  :  

I. Υπεύθυνη δήλωση του   Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη (εξοπλισμός
παιχνιδιού)   : 

1. Δεν  έχουν  απόκλιση  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης  και  των  συνημμένων
παραρτημάτων  της  ή  εφόσον  έχουν  αποκλίσεις  να  αναφέρονται  ρητά,  με  περιγραφή   και
αιτιολόγηση στη Δήλωση Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1) προκειμένου  να αξιολογηθούν από
την Επιτροπή Διαγωνισμού.

2. Ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο
44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος
δεσμεύεται  να  τηρήσει  όλα  τα  οριζόμενα  στο  ανωτέρω  άρθρο.  Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τις
απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, στις οποίες γίνεται αναφορά στο
ανωτέρω άρθρο, ο προμηθευτής θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά
τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία.

II. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του προμηθευτή όπου θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο/χώρα
προέλευσης και  κατασκευής των προσφερόμενων  προϊόντων,  καθώς και  το  εργοστάσιο το  οποίο  θα
κατασκευάσει  τα υπό προμήθεια είδη εν όλων ή εν μέρει,  τον τόπο εγκατάστασης του (πλήρη Δ/νση,
στοιχεία επικοινωνίας κλπ. ) 

III. Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου της  κατασκευάστριας εταιρείας του τελικού προϊόντος,  ότι  έχει αποδεχθεί
έναντι του προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η δήλωση αυτή θα γίνει  σε πρωτότυπο έγγραφο στην
Ελληνική γλώσσα ή σε άλλη συνοδευόμενο από επίσημη  μετάφραση.

IV. Δήλωση του κατασκευαστή  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών  για μία δεκαετία.
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V. Υπεύθυνη  Δήλωση   του  Ν.1599/1986  με  την  οποία  ο  προμηθευτής,  εφόσον  κηρυχθεί  ανάδοχος,  θα
εγγυάται για δύο (2) έτη από την παραλαβή του υλικού πλήρους σε χρήση, την καλή λειτουργία του υπό
προμήθεια είδους και τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, και ή
μεταχείριση των οργάνων ή βανδαλισμό.

VI. Τα όργανα θα πρέπει  κατ’  ελάχιστο να συνοδεύονται  από εγγύηση 2 έτη για όλα τα υλικά που είναι
κατασκευασμένος ο εξοπλισμός. Η εγγύηση θα παρέχεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Β)    Για κάθε προσφερόμενο είδος της ομάδας β- εξοπλισμός αστικός :  

I. Υπεύθυνη δήλωση του   Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται  ότι  τα  προσφερόμενα είδη(  αστικός
εξοπλισμός)   δεν έχουν απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και των συνημμένων
παραρτημάτων της ή εφόσον έχουν αποκλίσεις να αναφέρονται ρητά, με περιγραφή  και αιτιολόγηση στη
Δήλωση  Συμμόρφωσης  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β2)  προκειμένου   να  αξιολογηθούν  από  την  Επιτροπή
Διαγωνισμού.

II. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του προμηθευτή όπου θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο/χώρα
προέλευσης και  κατασκευής των προσφερόμενων  προϊόντων,  καθώς και  το  εργοστάσιο το  οποίο  θα
κατασκευάσει  τα υπό προμήθεια είδη εν όλων ή εν μέρει,  τον τόπο εγκατάστασης του (πλήρη Δ/νση,
στοιχεία επικοινωνίας κλπ. ) 

III. Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας του τελικού προϊόντος, ότι έχει αποδεχθεί έναντι του
προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η δήλωση αυτή θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα
ή σε άλλη συνοδευόμενο από επίσημη  μετάφραση.

IV. Δήλωση του κατασκευαστή  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών  για μία δεκαετία.
V. Υπεύθυνη  Δήλωση   του  Ν.1599/1986  με  την  οποία  ο  προμηθευτής,  εφόσον  κηρυχθεί  ανάδοχος,  θα

εγγυάται για δύο (2) έτη από την παραλαβή του υλικού πλήρους σε χρήση, την καλή λειτουργία του υπό
προμήθεια είδους και τη δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν οφείλονται σε κακούς χειρισμούς, και ή
μεταχείριση των οργάνων ή βανδαλισμό ( η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη
ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης).

VI. Τα όργανα θα πρέπει  κατ’  ελάχιστο να συνοδεύονται  από εγγύηση 2 έτη για όλα τα υλικά που είναι
κατασκευασμένος ο εξοπλισμός. Η εγγύηση θα παρέχεται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

2.2.   Τεχνικά στοιχεία  προσφοράς- Πιστοποιητικά      

Α) Συμπληρωμένος πίνακας τεχνικής αξιολόγησης (Παράρτημα Α) 

β)    Για κάθε προσφερόμενο είδος της ομάδας α- εξοπλισμός παιχνιδιού:  

I. Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1176, όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε οργάνου, (Βλ. προδιαγραφές
του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α.  27934/2014),  συμπληρωματικού και  τροποποιητικού του  ΦΕΚ 931/Β/2009
(Υ.Α. 28492/2009)), αναλυτικά τα όργανα της παιδικής χαράς, υποχρεωτικά θα πρέπει: 

• να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 “Εξοπλισμός και
δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008).

• να έχουν  ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το
σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω
πρότυπο  (άρθρο  4,  §1  και  άρθρο  5,  πρώτο  εδάφιο  §2  και  §3  του  ΦΕΚ  2029/Β/2014  (Υ.Α.
27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

Σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  2029/Β/2014  (Υ.Α.  27934/2014)  και  την  Εγκύκλιο  44  (Α.Π.  681/2014)του  ΥΠΕΣ,
συμπληρωματικών  και  τροποποιητικών  ΦΕΚ  931/Β/2009  (Υ.Α.  28492/2009),  ο  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να
προσκομίσει με την προσφορά,  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου με τις απαιτήσεις ασφαλείας
της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

4



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων
ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014),
συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

II. Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο
τα παρακάτω: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου και κωδικός παραγωγής .

δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους 

ε.  Αναφορά  στη  σειρά  των  Ευρωπαϊκών  Προτύπων  ΕΝ  1176:2008  “Εξοπλισμός  και  δάπεδα
παιχνιδοτόπων”  (ΕΛΟΤ EN 1176:2008),  ή  άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές όσον αφορά τις  απαιτήσεις
ασφαλείας,  με  την  προϋπόθεση  ότι  εμπίπτουν  στα  διαλαμβανόμενα  στην  §2  του  άρθρου  4  του  ΦΕΚ
2029/Β/2014  (Υ.Α.  27934/2014),  συμπληρωματικού  και  τροποποιητικού  του  ΦΕΚ  931/Β/2009  (Υ.Α.
28492/2009). 

Υποχρεωτικά κάθε  Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων  οργάνων,  θα συνοδεύεται  από λεπτομερή σχέδια
κατόψεων,  όψεων  με  διαστάσεις  του  προσφερόμενου  είδους,  όπως  επίσης  και  προοπτικές  ή  αξονομετρικές
απεικονίσεις του.

III. Επίσημα  prospectus  /  κατάλογοι  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  που  θα  επαληθεύουν  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά  του  κάθε  προσφερόμενου  είδους.  Σε  κάθε  ένα  από  τα  παραπάνω  έντυπα  είναι
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

IV. Κάθε  προσφορά  και κάθε προσφερόμενο είδος θα  πρέπει  να συνοδεύεται με δήλωση συμμόρφωσης
(σύμφωνα με  το  υπόδειγμα του  παραρτήματος  Β1),  όπου ο  κάθε  κατασκευαστής  ή   προμηθευτής  θα
απαντά  παράγραφο  προς  παράγραφο και με την ίδια σειρά  και αρίθμηση  σε όλα  τα στοιχεία των
τεχνικών  προδιαγραφών με  παραπομπές  και  τεχνικές  επεξηγήσεις  όπου  απαιτείται.  Σε  περίπτωση δε
διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.  Προσφορές που θα απαντούν
μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα
αποκλείονται.

V. Κατάθεση  Δείγματος.  Ο  κάθε  συμμετέχων  θα  πρέπει  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του  στον
διαγωνισμό να καταθέσει  στη διάθεση της επιτροπής προς κρίση, ώστε να ελεγχθεί η ποιότητα και  η
συμφωνία τους με τις προδιαγραφόμενες  σχετικές τεχνικές περιγραφές,   δείγματα των εξής σημείων:

• Δείγμα του υλικού της επιφανείας των δραστηριοτήτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE
• Δείγμα ακραίου συρματόσχοινου Ø21 mm
• Δείγμα συρματόσχοινου πλήρωσης Ø19 mm
• Σύνδεσμοι τύπου “S” διασταυρούμενων σημείων των συρματοσχοίνων
• Δείγμα δοκού από δοκό αλουμινίου [ενδεικτικών διαστάσεων 100Χ100mm και πάχους 2,5mm] με ειδικό

προφίλ, με εξωτερική απόδοση αρμού και επιπλέον εσωτερική ενίσχυση.
• Δείγμα του υλικού της επιφανείας των δραστηριοτήτων από H.P.L.

Β)  Για κάθε προσφερόμενο είδος της ομάδας β- εξοπλισμός αστικός:
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I. Λεπτομερή Τεχνική  Περιγραφή για  κάθε  προσφερόμενο  είδος  στην  οποία  θα  αναγράφονται  τα
παρακάτω: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερόμενου. 
δ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους 

Υποχρεωτικά κάθε Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων  προϊόντων, θα συνοδεύεται από σχέδια/ απεικονίσεις,
με διαστάσεις του προσφερόμενου είδους.

II. Επίσημα  prospectus  /  κατάλογοι   της  κατασκευάστριας  εταιρείας  που  θα  επαληθεύουν  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά  του  κάθε  προσφερόμενου  είδους.  Σε  κάθε  ένα  από  τα  παραπάνω  έντυπα  είναι
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

III. Κάθε  προσφορά  και κάθε προσφερόμενο είδος θα  πρέπει  να συνοδεύεται με δήλωση συμμόρφωσης
(σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Β2)  ,  όπου ο κάθε κατασκευαστής ή  προμηθευτής θα
απαντά  παράγραφο  προς  παράγραφο και με την ίδια σειρά  και αρίθμηση  σε όλα  τα στοιχεία των
τεχνικών  προδιαγραφών με  παραπομπές  και  τεχνικές  επεξηγήσεις  όπου  απαιτείται.  Σε  περίπτωση δε
διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.  Προσφορές που θα απαντούν
μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα
αποκλείονται.

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Εάν τα δικαιολογητικά είναι σε άλλη
γλώσσα πλην της Ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Αυτό ισχύει για όλα τα
δικαιολογητικά πλην των καταλόγων-prospectus και των φύλλων καταλόγου των κατασκευαστριών εταιρειών που
μπορούν να κατατεθούν στην αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές.
δ) Η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Σύμβαση.
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
γ) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
δ) Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
ε) Η μελέτη (Σ.Υ., Τεχνικές προδιαγραφές, Τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός) .

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει σύμφωνα με το κριτήριο της ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ) στο σύνολο όλων των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο
εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση για την προμήθεια.

Αν ο μειοδότης δεν δεχθεί  να εκτελέσει  την προμήθεια,  αυτή ανατίθεται  στον αμέσως επόμενο μειοδότη ενώ η
εγγυητική συμμετοχής του πρώτου εκπίπτει εις βάρος του.

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση της  προμήθειας,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγυητική  καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (βάσει των
διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4412/2016). Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο
που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016 (Α΄ 147).

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος  ισχύς προσφορών

Οι  προσφορές  ισχύουν  με  ποινή  αποκλεισμού  για  το  χρονικό  διάστημα   όπως  ορίζεται  στην  Διακήρυξη  της
προμήθειας.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 Κήρυξη  Προμηθευτή  έκπτωτου

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 παραδώσει τα
συμβατικά  υλικά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 

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.

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο
207 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Φόροι- τέλη -κρατήσεις
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Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας ,  καθώς και κάθε
νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας
μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Παραλαβή υλικών – Τόπος και Χρόνος παράδοσης 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή επιτροπή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα
πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο, από την υπογραφείσα σύμβαση χρόνο.

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ., τους όρους διακήρυξης ή τα υλικά
δεν τηρούν τις Τ.Π, θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο προμηθευτής καμία αποζημίωση.

Τα υλικά θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν πλήρως από τον προμηθευτή,  τμηματικά ή συνολικά σε χώρους
και χρόνους για κάθε παιδική χαρά,  που θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, κατόπιν
παραγγελίας του Δήμου με αποστολή Fax ή e-mail  τα οποία αποτελούν και την βεβαίωση γνωστοποίησης του
αιτήματος  προς  τον  προμηθευτή,  που  θα  προσδιορίζει  τις  εκάστοτε  απαιτούμενες  ποσότητες  παράδοσης,  την
ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου. 

Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το κόστος μεταφοράς στο
εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου Βόλου) και φορτοεκφόρτωσής τους.

Πριν από κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα τον υπεύθυνο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
στη συνέχεια θα ειδοποιείται η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης παράδοσης και  τοποθέτησης  των υλικών προβλέπεται   δύο  (2)  μήνες,  από την
υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί, 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.

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.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 Υποχρεώσεις του αναδόχου

1.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την
αναθέτουσα  αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της,  σχετικά  με  την
εκτέλεσή της.

2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί
από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
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4.  Ο ανάδοχος  οφείλει  με  την  ολοκλήρωση της  τοποθέτησης  των υλικών της  προμήθειας  να παραδώσει  στην
αναθέτουσα  αρχή  όσα  ορίζονται  στην  Υ.Α.  28492/2009  –  άρθρο  5  καθώς  και  βεβαίωση  εγκατάστασης  του
εξοπλισμού σύμφωνα με το ΕΝ1176-1:2008 από το συνεργείο που πραγματοποίησε τις εργασίες εγκατάστασης.  

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Πληρωμές -Αναπροσαρμογή τιμών Προσφοράς

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται μετά την παραλαβή των υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της
Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής η πληρωμή θα αφορά τις ποσότητες που πιστοποιεί η Επιτροπή Παραλαβής.

Οι τιμές προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά – εκφόρτωση - συναρμολόγηση  των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους
και χρόνους  που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και όλες εκείνες οι εργασίες (διαμόρφωση-
στερέωση κ.λ.π.) που απαιτούνται για την τοποθέτηση/ διάστρωση  αυτών κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό.

ΑΡΘΡΟ 15ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο
40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Βόλος   20   / 3 / 2017 Ο Προϊστάμενος Βόλος   8  / 5 / 2017

Τμήμα Κτιρίων -Υπαιθρίων Χώρων Η αναπληρώτρια  δ/ντρια Τ.Υ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός   Διπλ. Πολιτικός  Μηχανικός Διπλ. Πολιτικός  Μηχανικός

9


