
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης 0 *? /2 0 1 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24%: 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

19 .600,00  €  

1 9 . 9 5 0 . 0 0 €

3 9 . 5 5 0 , 0 0 €  
9 . 4 9 2 . 0 0 €  

4 9 , 0 4 2 , 0 0 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τα προμηθευόμενα όργανα προβλέπεται να εγκατασταθούν σε 
χώρο του Δήμου Υδρας που έχει καθορισθεί για χρήση παιδικής χαράς, έναν χ ώ ρ ο  της πόλης, 
με έντονο το φυσικό περιβάλλον και παιδιά καθημερινά και ιδιαίτερα τις αργίες και τα 
σαββατοκύριακα για την άθληση και ψυχαγωγία .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. 28492/2009

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την

κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων

κ.λ.π.» (ΦΕΚ 931Β'/18.5.2009), όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. οικ. 48165/09,

(ΦΕΚ 1690/Β/17.8.2009] υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε από την υπ’

αρίθμ. 27934/11.7.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όλες οι παιδικές

χαρές του Δήμου μας θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα ασφαλείας

και λειτουργικότητας έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τη

βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις νέες διατάξεις η δημοτική αρχή οφείλει να λάβει όλα τα

απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών και για την

εφαρμογή, γενικότερα, των ανωτέρω διατάξεων.

Με αυτήν την μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων 

ασφαλείας, ήτοι ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας με βάση πολυπροπυλενίου για τις 

παιδικές χαρές του Δήμου, απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών 

χαρών και την προστασία των παιδιών σε περίπτωση πτώσης από κάποιο όργανο.

Η παιδική χαρά θα πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.

Στον χώρο αυτό προβλέπεται να εγκατασταθούν:
1} Διθέσια μεταλλική κούνια,
2) Τετραθέσια μεταλλική κούνια,
3) Δύο σύνθετα όργανα παιδιών με κούνιες και τσουλήθρα
4) Διθέσια μεταλλική τραμπάλα,
5) Ζωάκι ελατηρίου 
6} Δάπεδο ασφαλείας



ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ύ δ ρ α ς  , με τα εξής στοιχεία:

Ταχυδρομικϊ] Διεύθυνση:

Οδός

Ταχυδρομικός Κώδικας 180 40

Περιοχή

Κωδικός ΝυΤ5

Διεύθυνση ιστοσελίδας

Λογαριασμός ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλεομοιοτυπία

Αρμόδιος υπάλληλος

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Τηλεομοιοτυπία

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κο>νού λεξιλογίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡν) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με ΟΡν υπό τον αριθμητικό
κωδικό 37535200-9 ...... ,στην υπηρεσία με αντικείμενο «...ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων 
(39.550,00 €) ευρώ, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 
τεσσάρων (9.492,00 €) ευρώ. Ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των Σαράντα 
εννέα χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ ( 49.042,00 € ) .  Η προμήθεια προβλέπεται στον
Προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2017 υπό τον Κ.Α. ...........................................
και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

». Η υλοποίηση της προμήθειας αυτής χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Κ.Α. Τίτλος

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, μετά την 
αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
4412/2016 , του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των 
προμηθευόμενων ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ

Α /
Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο  Ε ΙΔ Ο Σ
Μ Ο Ν Α ΔΑ

Μ Ε Ρ Η Σ Η Σ
Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α

Τ ΙΜ Η

Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ

(€)

ΔΑ Π Α Ν Η

1

Προμήθεια και τοποθέτηση 
διπλής μεταλλικής κούνιας

, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης.

τεμάχιο 1 1.800,00 1.800,00

2

Προμήθεια και τοποθέτηση 
τετραπλής μεταλλικής 
κούνιας, σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσης μελέτης.

τεμάχιο 1 3.100,00 3.100,00

3

Προμήθεια και τοποθέτηση 
Σύνθετου οργόενου παιδιών 
με κούνιες και τσουλήθρα,

σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης.

τεμάχιο 2 5.500,00 11.000,00

4

Προμήθεια και τοποθέτηση 
Δ ιθέσιας μεταλλικής 

τραμπόιλας, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης.

τεμάχιο 2 1.000,00 2.000,00

5

Προμήθεια και τοποθέτηση 
Ζωάκι ελατηρίου, σύμφωνα με 

- τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσης μελέτης.

τεμάχιο 2 850,00 1.700,00

Μ Ε Ρ ΙΚ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο (Ι )  € 1 9 .6 0 0 ,0 0

6. Δάπεδο ασφαλείας πάχους 4εκ. τ.μ 350,00 57,00 1 9 .9 5 0 ,0 0
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Σ Υ Ν Ο Λ Ο  ( € ) 3 9 .5 5 0 ,0 0

Φ .Π .Α . (Π Ο Υ  Α Ν Α Λ Ο Γ Ε Ι 2 4 % )  ( € ) 9 .4 9 2 ,0 0

ΓΕ Ν ΙΚ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο (€ ) 4 9 .0 4 2 ,0 0



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τα π ρ ο μ η θ ε υ ό μ ε ν α  ό ρ γ α ν α  
τ ι ρ ο β λ έ π ε τ α ι  να ε γ κ α τ α σ τ α θ ο ύ ν  σ ε  χ ώ ρ ο  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Υ δ ρ α ς  π ο υ  
έ χ ε ι  κ α θ ο ρ ι σ θ ε ί  γ ι α  χ ρ ή σ η  π α ι δ ι κ ή ς  χ α ρ ά ς ,  τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν α  σ ε  
χ ώ ρ ο  με  δ ά π ε δ ο  α σ φ α λ ε ί α ς , σ '  έ ν α ν  χ ώ ρ ο  τ η ς  π ό λ η ς ,  με  έ ν τ ο ν ο  τ ο  
φ υ σ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  κ α ι  π α ι δ ι ά  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  τ ι ς  
α ρ γ ί ε ς  κ α ι  τ α  σ α β β α τ ο κ ύ ρ ι α κ α  γ ι α  τ η ν  ά θ λ η σ η  κ α ι  ψ υ χ α γ ω γ ί α .

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ΕΝ 
1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου - πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να 
πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές 
από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.
Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με 
τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά, καθώς και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, επί ποινή 
αποκλεισμού.

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών είναι οιπροτεινόμενες, με περιθώριο απόκλισης ±15% στις 
συνολικές διαστάσεις καθώς και ±15% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ενώ δεν 
επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην 
παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες διάστρωσης των επιφανειών πτώσης. 
Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, 
αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τις προϋπολογισμένες και προσφερόμενες ποσότητες 
διάστρωσης των επιφανειών απορρόφησης κραδασμών και προστασίας από πτώσεις. Αποκλίσεις 
πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, αστικού εξοπλισμού και γενικότερου εξοπλισμού, 
περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
ποιότητας 016/20 (συμπεριλαμβανομένων των υλικών μικροϋλικών όπως οπλισμοί, ξυλότυποι, 
κλπ.}, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατικότατα αυτών και η ασφάλεια των παιδιών και των 
συνοδών τους. Ο τρόπος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση είναι 
σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη 
γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δηλαδή, πραγματοποιείται από τον προμηθευτή, η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των 
στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών & πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια 
από σκυρόδεμα τουλάχιστον 40X30X30 αη σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 ή μεγαλύτερα αν έτσι 
ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου οργάνου.

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως 
της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και 
απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα.

14



Στον χώρο αυτό προβλέπεται να εγκατασταθούν:

1) Διθέσια μεταλλική κούνια,
2} Τετραθέσια μεταλλική κούνια,
3) Σύνθετο όργανο παιδιών με κούνιες και τσουλήθρα
4) Διθέσια μεταλλική τραμπάλα,
5) Ζω άκι ελατή ρ ίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταπρομηθευόμενα όργανα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστο τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

1) ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις

Π*Μ*Υ: 1550 ιηιτι * 3000 πίιϊι* 2850 παπί 

Απαιτούμενος χώρος: 7200x3800 ιτιγπ 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1050 πατη 

Ηλικία: 1,5+

Θα περιλαμβάνει: Μία οριζόντια δοκό, τέσσερα υποστυλώματα, ένα κάθισμα παίδων με 
αλυσίδες, ένα κάθισμα νηπίων με αλυσίδες.

Οι τέσσερις κάθετοι δοκοί θα είναι από σιδεροσωλήνα φ70 με μήκος 2,70 και 2,85 αντίστοιχα 
πριν την πάκτωση.

Στα άνω άκρα των δοκών θα συγκολλούνται κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα για την 
συναρμολόγηση τους με την οριζόντια δοκό με οχτώ μπουλόνια Μ10*80ιτιιη.

Η οριζόντια δοκός θα κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα διαστάσεων 60*80*2750ππη και 
πάχος 2γπιτι. Στις δύο άκρες της μεταλλικής δοκού θα ανοίγονται από τέσσερις οπές Φ12.

Στην κάτω πλευρά της μεταλλικής δοκού θα συγκολλούνται οχτώ λαμάκια 40*50 παπί πάχους 
4 πίπι ανα ζεύγος, δημιουργώντας ειδικό σύστημα συγκράτησης των κουζινέτων. Τα κουζινέτα 
αυτά, θα κατασκευάζονται από χάλυβα μέσα στα οποία θα τοποθετούνται διάτρητα 
πολυαμίδια. Η ανάρτηση συγκράτησης των καθισμάτων από αυτούς τους μηχανισμούς θα 
γίνεται με μπουλόνια Μ8*60 και αλυσίδες διατομής ύπατι με εσωτερικό διάκενο κρίκου 
λιγότερο των 8 ιήιτι.

Το κάθισμα παίδων θα έχει διαστάσεις 180*440ππτι, ενώ το κάθισμα νηπίων θα είναι τύπου « 
λίκνου» εσωτερικών διαστάσεων 220*435 ηιιτι ύψους 230ππη. Θα είναι κατασκευασμένα 
εσωτερικά από σκληρό αλουμίνιο και επενδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ μεγάλης 
αντοχής.

Η θεμελίωση θα γίνεται σκάβοντας τέσσερις λάκκους διαστάσεων 400*400τηηι και βάθος 
περίπου 45θΓηιπ . Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι χαμηλότερα της επιφάνειας του εδάφους 
50πΐΓη τουλάχιστον.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, από 
πολυπροπυλένιο.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο.

Όλες οι κατασκευές πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ΕΒΕΤΑΜ ( πρώην ΕΛΟΤ] και 
υιοθετούνται από τα πρότυπα Ευρωπαϊκών κανονισμών 1176-1-6,σύστημα ποιότητας 150 
9001:2008 καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 150 14001:2004.
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2) ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ -  ΝΗΠΙΩΝ 

Ενδεικτικές διαστάσεις

Π*Μ*Υ: 1550 ιπιώ * 6600 ιηπι* 2850 πιπι 

Απαιτούμενος χώρος: 7200x7000 ηπη 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1050 Γηιπ 

Ηλικία: 1,5+

Θα περιλαμβάνει: δύο οριζόντιους δοκούς, έξι υποστυλώματα, δύο καθίσματα παίδων με 
αλυσίδες, δύο καθίσματα νηπίων με αλυσίδες.

Οι έξι κάθετοι δοκοί θα είναι από σιδεροσωλήνα με μήκος 2,70 και 2,85 αντίστοιχα. Στα άνω 
άκρα των δοκών θα συγκολλούνται κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα για την 
συναρμολόγηση τους με την οριζόντια δοκό με δέκα μπουλόνια.

Οι οριζόντιοι δοκοί θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες διαστάσεων 60χ80χ3000ππτι 
και πάχους περίπου 2 ηττη, η κάθε μία. Στις άκρες των οριζόντιων μεταλλικών δοκών θα 
ανοιχτούν τέσσερις οπές, στην κάτω πλευρά αυτών των μεταλλικών δοκών θα συγκολλούνται 
δεκαέξι λαμάκια 40*50 ητιτι πάχους 4ηπτι ανά ζεύγος, δημιουργώντας ένα ειδικό σύστημα 
συγκράτησης των κουζινέτων.

Τα κουζινέτα αυτά θα κατασκευάζονται από χάλυβα μέσα στα οποία θα τοποθετούνται 
διάτρητα πολυαμίδια. Η ανάρτηση συγκράτησης των καθισμάτων από αυτούς τους 
μηχανισμούς θα γίνεται με μπουλόνια και αλυσίδες διατομής όπιπι με εσωτερικό διάκενο 
κρίκου λιγότερο των 8ηιιη.

Τα καθίσματα παίδων θα έχουν διαστάσεις 180x440 ππη, ενώ τα καθίσματα νηπίων θα είναι 
τύπου «λίκνου» εσωτερικών διαστάσεων 220x435 πυτι ύψους 230 πιπι. Θα είναι 
κατασκευασμένα εσωτερικά από σκληρό αλουμίνιο και επενδυμένα εξωτερικά από 
καουτσούκ μεγάλης αντοχής.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο.

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται για την βαφή των ξύλων θα είναι μη τοξικά και δεν θα 
περιέχουν βαρέα μέταλλα.

Οι τάπες -  διακοσμητικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, 
από πολυπροπυλένιο.

"Ολες οι κατασκευές πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά σύμφωνα με το πρότυπο των 
Ευρωπαϊκών κανονισμών 1176-1-6, το σύστημα ποιότητας 150 9001:2008 καθώς και το 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 150 14001:2004.



3) ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις

Βάρος: 370 

Όγκος: 3.5 γπ3 

Μέγεθος μονάδας: 4.5χ4.5 ηι 

Ελάχιστος χώρος χρήσης: 7.0x6.5 Γη 

Το υψηλότερο σημείο: 3.1 ιτι 

Χωρητικότητα: 6-10 άτομα 

Ηλικία: 3-15

Θα περιλαμβάνει:

• 5 σκαλοπάτια

• Τσουλήθρα πολυαιθυλενίου

• 2 κούνιες

• Πλατφόρμα πολυαιθυλενίου

• Οροφή πολυαιθυλενίου

Το πλαστικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(ΕΙϋΡΕ). Θα υποβληθεί σε διαδικασία άλεσης και θα έχει υν προστασία, ανθεκτική κατά των 
κακών καιρικών συνθηκών.

Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα σε γαλβανισμό, 
αμμοβολή και επικάλυψη σκόνης.

Όλα τα μπουλόνια, βίδες και τα παξιμάδια πρέπει να είναι γαλβανισμένα .Όλα τα βύσματα θα 
είναι πλαστικά.

Η περιοχή της πλατείας πλατφόρμας πρέπει να είναι το λιγότερο 1,32 γπ2. Να έχει 
κατασκευαστεί από ένα μεταλλικό φύλλο ΘΚΡ 2 ππη πάχους και 1150x1150 ππη σε μέγεθος.

Όλες οι πλατφόρμες θα υποβάλλονται επικάλυψη πλαστισόλης.

Το ύψος των σκαλοπατιών θα είναι το λιγότερο 110 ππη. Το βάθος θα είναι το λιγότερο 225 
ππη. και το πλάτος θα είναι το λιγότερο 610 χιλιοστά. Οι σκάλες θα κατασκευαστούν από 
λαμαρίνα 2 ππη. Όλες οι πλάκες των σκαλοπατιών θα υποβληθούν σε επικάλυψη 
πλαστισόλης.



Η τσουλήθρα θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΕΕϋΡΕ].Το ύψος της θα είναι το λιγότερο 1.000 
χιλιοστά, ιηαχ. 2.000 χιλιοστά. Το βάρος της θα είναι το λιγότερο 30 (1000 ιώιτι) σύμφωνα
με το μήκος του.

Η οροφή θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΕΕϋΡΕ) και το βάρος του θα είναι το λιγότερο 20Ε§.

Τα κιγκλιδώματα πολυαιθυλενίου θα είναι το λιγότερο 0,90 ιη2. Το βάρος τους θα είναι το 
λιγότερο 7 1<§.

Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένες από μέταλλο σε αμμοβολή και θα είναι 114 πιιτι. σε 
διάμετρο, 2,5 πυη. σε πάχος τοιχώματος και το λιγότερο 1500, ηταχ. 3000 ήτοι σε ύψος.

Το κάθισμα της κούνιας και το βάρος του κιγκλιδώματος θα είναι το λιγότερο 3,5

Χερούλια ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στην τσουλήθρα και στα σκαλοπάτια.

4) ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 

Ενδεικτικές διαστάσεις

Π*Μ*Υ: 250 πιιϊι * 2500 πιπι*950 γπιτι 

Απαιτούμένος χώρος: 4500x2300 γπιτι 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 950 πιπτ 

Ηλικία: 3+

Το όργανο θα περιλαμβάνει:

• Την οριζόντια δοκό

• Την βάση ταλάντευσης

Η οριζόντια δοκός θα είναι από σιδηροωλήνα 60*80*2500ητηΊκαι πάχος 2ητιτι.

Στα δύο άκρα θα τοποθετούνται τα δύο καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο 
με φιλμ πάχους 21γππι και οι δυο μεταλλικές χειρολαβές από σιδηροσωλήνα φ26 με πάχος 
2ητητ Στα κάτω άκρα αυτής της δοκού θα τοποθετούνται κατάλληλα οι ελαστικοί 
αποσβεστήρες. Η βάση ταλάντευσης θα είναι από σιδηροσωλήνα 60*80*90ιτιιτι πριν την 
πάκτωση. Πάνω σε αυτή την βάση θα προσαρμόζεται η οριζόντια δοκός επιτυγχάνοντας με 
την βοήθεια πείρου την ταλάντευση.

Οι τάπες -  διακοσμητικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, 
από πολυπροπυλένιο.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο.

Όλες οι κατασκευές πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ΕΒΕΤΑΜ ( πρώην ΕΛΟΤ] και πρότυπα 
Ευρωπαϊκών κανονισμών 1176-1-6,σύστημα ποιότητας 150 9001:2008 καθώς και το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 150 14001:2004.



5) ΖΩΑΚΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ενδεικτικές διαστάσεις

Π*Μ*Υ: 250 γππι * 900 γπιτι*950 πυη 

Απαιτούμένος χώρος: φ 3050 πυη 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 530 ηπη 

Ηλικία: 1,5+

Το όργανο θα περιλαμβάνει:
® Ξύλινο ομοίωμα λαγού 
• Το ελατήριο με την βάση στήριξης

Το ξύλινο ομοίωμα θα αποτελείται από το κυρίως σώμα του λαγού και θα κατασκευάζεται 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης με πάχος 21πιπι. Στα πλαϊνά μέρη του σώματος θα 
προσαρμόζονται χειρολαβές ΡνΌ για την σταθερότητα του χρήστη. Στο πάνω μέρος του 
σώματος θα τοποθετείται κάθισμα διαστάσεων 170*300ιτπή από επενδυμένο κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 21 ιτιπι πάχους κατάλληλο στρογγυλεμένο και λειασμένο. Το ελατήριο θα έχει ύψος 
360ηιιΐ) και πάχος 20γπιπ με ικανές αποστάσεις μεταξύ των σπειρών για την αποφυγή 
παγίδευσης των δάχτυλων.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα 
βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή 
για τα παιδιά.

Οι τάπες -  διακοσμητικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικα 
από πολυπροπυλένιο.

Όλες οι κατασκευές πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ΕΒΕΤΑΜ ( πρώην ΕΛΟΤ) και πρότυπα 
Ευρωπαϊκών κανονισμών 1176-1-6,σύστημα ποιότητας 150 9001:2008 καθώς και το σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 150 14001:2004.

6) ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα προς προμήθεια και τοποθέτηση δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές :

Στην εργασία τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας θα συμπεριλαμβάνονται οι προκαταρκτικές 
εργασίες, οι εργασίες εκσκαφοιν, επιχώσεων για την γενική μόρφωση του εδάφους, οι 
εργασίες στρώσης ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος τύπου €12/15, καθώς και όλες οι 
υποδομές - βάσεις από οποιοδήποτε υλικό (άμμος, επιπεδοποιημένο υλικό) για την 
ευθυγράμμιση και δημιουργία υπόβασης πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν οι ελαστικές



ασφαλείας που προβλέπεται να προμηθευτούν και να επιστρωθούν. Η τελική στρώση της 
υπόβασης πάνω στην οποία θα εγκατασταθούν οι πλάκες ασφαλείας θα είναι στρώση 
τσιμεντοκονίας, εκτός της περιπτώσεως της χρησιμοποίησης ως τελική στρώση βιομηχανικού 
δαπέδου. Συνολικά οι πλάκες με τα υλικά υποβάσεων που θα εγκατασταθούν θα έχουν ύψος 
περίπου 14-18 εκ. Η τελική διαμορφούμενη υψομετρική στάθμη θα είναι ίδια με την αρχική.

Οι ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο 
ελαστικό και 10% μίγμα πολυουρεθάνης . Οι κόκκοι του θα είναι 100% χρωματισμένοι άρα 
και όλη η πλάκα . Με ειδικά τετράγωνα αυλάκια στο κάτω μέρος για καλύτερη σταθερότητα και 
υδατοπερατότητα- απορροή , με 3 πίρους σύνδεσης ανά τεμάχιο το λιγότερο για μεγαλύτερη 
σταθερότητα.
Οι διαστάσεις των πλακών του δαπέδου θα είναι: 50X50X4 εκατοστά.

Ο κατασκευαστής των δαπέδων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά 180 9001,180 14001,180 
50001,180 18001 Ο χώρος της παιδικής χαράς θα παραδοθεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας 
και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 
71-3 ως προς τα  όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό.

Οσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από 
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμό 
28492/2009 Υ.Α. και τονίζεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον έλεγχο του 
εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του , του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της 
επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού 
με τα ισχύοντα πρότυπα.



Άρθρο 3 ° :
Προμήθεια και τοποθέτηση Σύνθετου οργάνου παιδιών με κούνιες και τσουλήθρα 
Για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση Σύνθετου οργάνου ~ 
κούνιες και τσουλήθρα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές τηςπαρούσης μελέτης.
Τιμή κατ’ αποκοπή (τεμάχιο): π έν τε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( 5 .5 0 0 ,0 0  € ) .

Άρθρο 4 ° :
Προμήθεια και τοποθέτηση Διθέσιας μεταλλικής τραμπάλας
Για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση διθέσιας μεταλλικής τ ; ; κ  
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.
Τιμή κατ' αποκοπή (τεμάχιο): Χίλια ευρώ ( 1 .0 0 0 ,0 0  €  ).

Άρθρο 5 ο :
Προμήθεια και τοποθέτηση Ζωάκι ελατηρίου
Για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τοποθέτηση ενός Ζωάκιελα~; οχ 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.
Τιμή κατ’ αποκοπή (τεμάχιο): Οκτακόσια πενήντα ευρώ ( 8 5 0 ,0 0  €  ).

Αρθρο 6°:
Στην εργασία τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας θα συμπεριλαμβάνονται οι 

προκαταρκτικές εργασίες, οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων για την γενική μόρφω γ~ 
του εδάφους, οι εργασίες στρώσης ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος τύπου Θ12/1Ξ 
καθώς και όλες οι υποδομές - βάσεις από οποιοδήποτε υλικό (άμμος, επιπεδοποιημένο 
υλικό) για την ευθυγράμμιση και δημιουργία υπόβασης πάνω στην οποία θα 
τοποθετηθούν οι ελαστικές πλάκες ασφαλείας που προβλέπεται να προμηθευτούν και νε 
επιστρωθούν. Η τελική στρώση της υπόβασης πάνω στην οποία θα εγκατασταθούν οι 
πλάκες ασφαλείας θα είναι στρώση τσιμεντοκονίας, εκτός της περιπτώσεως της 
χρησιμοποίησης ως τελική στρώση βιομηχανικού δαπέδου. Συνολικά οι πλάκες με τα υ λι*· 
υποβάσεων που θα εγκατασταθούν θα έχουν ύψος περίπου 14-18 εκ. Η τελική 
διαμορφούμενη υψομετρική στάθμη θα είναι ίδια με την αρχική.

Οι ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένες από 90%  
ανακυκλωμένο ελαστικό και 10%  μίγμα πολυουρεθάνης. Οι κόκκοι του θα είναι 100%  
χρωματισμένοι άρα και όλη η πλάκα . Με ειδικά τετράγωνα αυλάκια στο κάτω μέρος για 
καλύτερη σταθερότητα και υδατοπερατότητα- απορροή , με 3 πίρους σύνδεσης ανά 
τεμάχιο το λιγότερο για μεγαλύτερη σταθερότητα.
Οι διαστάσεις των πλακών του δαπέδου θα είναι: 50X50X4 εκατοστά.

0  κατασκευαστής των δαπέδων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά 150 9001,150 
14001,150 50001,150 18001 Ο χώρος της παιδικής χαράς θα παραδοθεί με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 
1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα 
ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
για τον σκοπό αυτό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμου τοποθετουμένου δαπέδου: πενήντα επτά  
ευ ρ ώ (57 ,00)
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Στις παραπάνω τιαέχ δεν συηπεριλαηβάνεται Φ.ΠΛ. 24%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΙΑΣ /6/2017 

^ΧΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΥΝΔ
'  &■

ΒΕΙΟΓΛΟΥ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη 
προμήθεια.

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Ύδρας και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 
οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει 
προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

Του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ -  147,Α'/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών».

Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ -  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουάριου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).

- Του Ν. 4270/14 και το Π.Δ. 113/2010.

ΑΡΘΡΟ 3» : ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑ ΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Το συμφωνητικό 

Η παρούσα μελέτη 

Η απόφαση ανάθεσης

Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων
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ΑΡΘΡΟ 4° : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα 
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό αν< 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημεία 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δηι 
συμβάσεων

4.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν απ: 
ακόλουθους λόγους:
α] συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απ' 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπ 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ Ε 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β] δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησή: 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
μελών της Ένωσης (ΕΕ 0 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, νβ  
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ I  192 της 31.7.2003, σ. 54 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασ- 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ ύ 316 της 27.11.1995 5 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δράστη 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/. 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
22.6,2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότη γτ 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά χί 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομ 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία «ε 
3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπυ-ν 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης- 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματ· 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή ετ 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας οπ :.
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εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 
με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, 
κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς 
στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο- 
ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του 
Ν. 4412/2016. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016.
4.2.4  Εάν σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού ή εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.
4.2.5. 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
4.2.6 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, εάν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
4.2.7 Εάν δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
4.2.8 Εάν επιχειρεί ή 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
4.2.9 Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 
την ακεραιότητα του.
4.2.10  Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 
4412/2016).

4.3 0 υποβάλλων προσφορά οικονομικός φορέας, υποχρεούται να συνυποβάλλει με την 
προσφορά του ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν .1599/1986(Α '75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί
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τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του 
Ν.4412/2016. Παράλληλα με την πρόσκληση που θα του αποσταλεί μπορεί να ζητούνται 
αυτά καθαυτά τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η κάθε υπεύθυνη δήλωση και τα 
αποδεικτικά μέσα, αφορούν κάθε μέλος και υποβάλλεται από αυτό, που συμμετέχει στην Ένωση 
ή Κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 πρέπει να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια αρχή.

Υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης θα παρατίθεται ως συνημμένο έγγραφο 
στην πρόσκληση που θα αποσταλεί στον οικονομικό φορέα.

ΑΡΘΡΟ 5° : ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου]

Ο προσωρινός ανάδοχος, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 
αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 
προς απόδειξη των ισχυρισμών του, κατά την υποβληθείσα από αυτόν, υπεύθυνη δήλωση, 
στην περίπτωση που δεν τα έχει καταθέσει μα£ί με την προσφορά του.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 4.2.1), όπως του ποινικού 
μητρώου ή. ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις.
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, 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.

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους 
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 
δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

α) καταβολή φόρων

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην 
Ελλάδα)
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Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό.

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, 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 ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής του σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (για την περίπτωση 
4.2.10), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους 
και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Ο Δήμος θα απαιτήσει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, έγγραφα, ως αποδεικτικά 
μέσα των ισχυρισμών του επιλεγμένου οικονομικού φορέα, κατά την υποβληθείσα από 
αυτόν, υπεύθυνη δήλωση.

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).

Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια είναι δυνατόν να υποβάλλονται στην Αγγλική 
γλώσσα.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Νόμου 4412/2016.

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του 
Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα 
κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014 .
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζονται (3)τρείς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού .

ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ύδρας .

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς των 
ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών, 
κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των 
ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο 
όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, μετά την έκδοση 
των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συντάξειτο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, 
εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των 
προμηθευομένων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -  ΦΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, 
τέλη και κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν. 
4412/2016.

2.0 Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για ο *  
περισσότερα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτά.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 131 ■ 
4412/2016.
4. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια Τ 
παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει οριιηβΜί, 
σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό.
5.0 χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών μετά την παραλαβή τους από τη\ Ξ-  ~:®γ ί  
παραλαβής, ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών.
6.0 ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβή·; αχ. 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Δήμου , κάθε στοιχείο ιι,ι γ ι ι · ·  
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρ: ι’ιι— ε

7.0 ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμηύε^ι τ α  
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία τοα 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα
8.0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε π ;: ~
που αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση τ ιτ '-Ο ·*  
ανεπάρκειάς τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεω; ΚβΒε 
δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει γ ϊ** 
ανάδοχο.
9.0 ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε εργ,' τ__
ημερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά τ ριε®* 
έγγραφου μηνύματος με ίαχ ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (θ-ιηαΐΐ).
10. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον χώρο υποδοχής αυτού, ο προμ^τΓ.- ' 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυ ~  : 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητ:;. * : 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
11. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τ : .  ν 
4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετνπκ
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