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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
          Διακηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ επί του συνόλου του προϋπολογισμού των προμηθευόμενων ειδών, 
σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 208/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 119.925,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
23% και σύμφωνα  με την υπ  ́αριθ.  11/2015  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, για τις 
ανάγκες του Δήμου Ζωγράφου. 

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 
09:00π.μ.   Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών:   Δευτέρα 27   Ιουλίου  2015  και   
ώρα 16:00 μ.μ.  
         Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, Παρασκευή 31 Ιουλίου  2015 και ώρα 10:00 π.μ. 
        Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
γ) συνεταιρισμοί  
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 
2% χωρίς το  Φ.Π.Α., επί του συνολικού προϋπολογισμού  της μελέτης, η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο 
άρθρο  157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, 
του Ν. 3801/09 και της 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. 
Διακυβέρνησης. 
          
Περισσότερες πληροφορίες  των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας     
δίνονται  από τα γραφεία του Δήμου (Γ. Ζωγράφου 7) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται  τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες: Αρμόδιοι Υπάλληλοι της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, κ. 
Σπυροπούλου Κατερίνα τηλ.: 213-2024169-236  και Τμήματος  Προμηθειών, Γιάννος Δημήτρης  τηλ.: 213-
2024293-141. 
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου www.zografou.gov.gr , όπου παρέχεται  ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση  από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.    
 
 

                                                                                          Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                          Με Εντολή 

                                                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

                                                                                            ΧΑΡΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

«ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2015» 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11/2015
C.P.V. Q  37535210-2, 37535250-4, 
37535200-9,  33682000-4, 37451000-4, 
39113300-0, 37535230-8,  90512000-9
     

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έχοντας υπόψη: 

Α.  Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Του  Ν.  3463/2006,  περί  «Κύρωσης  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ
114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ». 
 Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με
την εφαρμογή του Ν. 3463/2006. 
 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 
 Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 
 Του Π.Δ.  60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007)  «Προσαρμογή της  Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», ως διατάξεις γενικής ισχύος. 
 Tις διατάξεις του Π.Δ 28/80 “Περί εκτελέσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Έργων & 
Προμηθειών” και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 “περί Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα”

 Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -  ΕΚΠΟΤΑ»  και  των  ερμηνευτικών  εγκυκλίων  27/93
(κεφάλ.  Γ  παράγ.5)  /  53/93  (παράγ.  6  &  7),  που  έχουν  εκδοθεί  προς  εκτέλεσή  της.  Σε
περίπτωση που η διακήρυξη έχει  ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της,  ή δεν
αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.
2286/95 όπως ισχύει σήμερα. 

 Του Κανονισμού (ΕΚ) 1336/2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα
όρια κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 
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 Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ
540 Β’/27-3-2008). 

 Την  Υπουργική  Απόφαση  28492/11.05.2009  “Καθορισμός  των  προϋποθέσεων  και  των
τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων
και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β’/18-5-2009) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

 Τον  Ν.  4320/2015  (ΦΕΚ29/Α/19.3.2015)  “Ρυθμίσεις  για  τη  λήψη  άμεσων  μέτρων  για  την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
Οργάνων και λοιπές διατάξεις” και ειδικότερα το άρθρο 37.

 Του N. 2362/95 περί  «Δημοσίου Λογιστικού,  ελέγχου των δαπανών του Κράτους και  άλλες
διατάξεις». 

 Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά  την  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του
Ν.3310/2005…». 

 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/ 30.09.2010) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία» όπως ισχύει σήμερα. 

 Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου  στο  νομαρχιακό  και  τοπικό  Τύπο  και  άλλες  διατάξεις»  και  το  άρθρο  46  του
ν.3801/2009. 

 Του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α΄/  13-07-2010)  «Ενίσχυση  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και  πράξεων κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 Του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α’  204/2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.». 

 Του  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  Α’  120/  29.5.2013)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημόσιων
συμβάσεων»

 Το ν.  4281/2014  (ΦΕΚ 160΄  Α)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 

 Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Β) Την  υπ’ αριθμ. 77/26.02.2015 (ΑΔΑ 7218ΩΡΦ-7ΘΧ) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου περί
αποδοχής χρηματοδότησης, εξουσιοδότησης Δημάρχου, έγκρισης υποβολής νέας μελέτης και την
υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.

 
Γ)  Την υπ’ αριθμ.  208/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές  προδιαγραφές,  καταρτίστηκαν  οι  όροι  του  διαγωνισμού,  εγκρίθηκε  η  δέσμευση  και  η
ανάληψη υποχρέωσης του ποσού της προμήθειας σε βάρος του Κ.Α.  30.6661.46  του τρέχοντος
προϋπολογισμού.   

Δ) Την υπ. αρ. πρ. 83.6/2014 Απόφαση (ΑΔΑ: 6Χ7346Ψ844-Θ5Α) του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΡAΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ,  με  την  οποία  εντάχθηκε  η  προμήθεια  στο  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα
«Αστική  Αναζωογόνηση  2012-2015»- «Αναβάθμιση  Αστικών  Υποδομών» και  εγκρίθηκε  η
χρηματοδότησή του από πιστώσεις έτους 2014.20

Ε) Την υπ. αρ. πρ. 85.3.5/2015 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΠΑΕ46Ψ844-436) του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΡAΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε η αντικατάσταση του ενταγμένου έργου του Δ.
Ζωγράφου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»- «Αναβάθμιση
Αστικών Υποδομών» με τη Μελέτη 11/2015 των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2015»  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης 119.925,00  €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και η χρηματοδότησή του από πιστώσεις έτους 2014. 

ΣΤ) Tην υπ’  αρ.  πρωτ..  88.2/2015 Απόφαση (ΑΔΑ 72ΩΟ46Ψ844-Ι46)  του ΔΣ του ΠΡAΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ, με την οποία εντάχθηκε η προμήθεια στα Συνεχιζόμενα Έργα έτους 2015 (ΥΑ     2040
Συνεχιζόμενα Έργα έτους 2015)

Ζ) Το από 20.2.2015 Πρωταρχικό Αίτημα (15REO002601702 2015-02-26) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ,  με  κριτήριο  κατακύρωσης την  χαμηλότερη  τιμή  για  την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015»,  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 119.925,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 
. 

1.  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών, από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης περίληψής  της
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ.
Π1/2390/2013). 

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημέρα Πέμπτη
16.7.2015
& ώρα 9:00 π.μ.

Ημέρα Δευτέρα 
27.7.2015
& ώρα 16:00 μ.μ.
 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως
περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
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κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

4.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

4.1  Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις  απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από το
σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται  την  εγγραφή τους  συμπληρώνοντας  τον
αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών  του  Π.Δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,  στα οποία να δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία

4.2  Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος. 

4.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5.  Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός,  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  παρακάτω  παραρτήματα  που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ/ΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«ΜΕΛΕΤΗ», «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

6.  Εφόσον,  από  τους  ενδιαφερομένους  προμηθευτές,  ζητηθούν  έγκαιρα  τα  σχετικά  με  τον
προκηρυσσόμενο  διαγωνισμό  έγγραφα,  αυτά  παραδίδονται  ή  αποστέλλονται  σε  αυτούς,  μέσα  σε
τέσσερις εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
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Εφόσον  ζητηθούν  εμπρόθεσμα  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται
το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  φέρουν  ψηφιακή
υπογραφή.  Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  Προμηθευτές.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

7. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες από την υπογραφή της. 

8. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και τυχόν επαναληπτικών,
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Περίληψη της  παρούσας διακήρυξης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα ανακοινώσεων του  Δημοτικού
Καταστήματος, θα δημοσιευθεί άπαξ στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης) και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ζωγράφου (www.zografou.  gov  .gr).
Επίσης θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα στις παρακάτω εφημερίδες : 

 Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών 
 Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών
 Εφημερίδα Παλμός  
 Εφημερίδα Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

        ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2015» 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤ.

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 1

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ 1

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 1

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ 1

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ 1

6 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ πάχους 40mm ΤΜ 165

7 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ πάχους 70mm ΤΜ 190

8 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE A TEM 1

9 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE B ΤΕΜ 1

10 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Γ ΤΕΜ 1

11 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Δ ΤΕΜ 1

12 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΓΑ SKATE ΤΕΜ 1

13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΕΜ 1

14 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΙΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΤΕΜ 1

15
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΛAΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4-8 mm

ΤΜ 300

 CPV: . 37535210-2, 37535250-4, 37535200-9,  33682000-4, 37451000-4, 39113300-0, 
37535230-8,  90512000-9

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 97.500,00 € 

 Φ.Π.Α.: 23% 

 Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  02.30.6661.46

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΡΚΑΤΗ 

 ΟΡΙΣΜΟΙ

 Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: 
η «Αναθέτουσα Αρχή»: Δήμος Ζωγράφου
o  «Ενδιαφερόμενος»  :  Κάθε  Φυσικό  ή  Νομικό  Πρόσωπο  που  προτίθεται  να  λάβει  μέρος  στη
διαδικασία. 
o «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά. 
η  «Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  Προσφορών»:  Η  Επιτροπή  που
συνεστήθη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 58/04.03.2015 (ΑΔΑ 7ΞΝ0ΩΡΦ-39) Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής
o «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της
παρούσας,  μέσω  σύμβασης  που  θα  καταρτιστεί  και  θα  υπογραφεί,  μετά  την  κατακύρωση  του
αποτελέσματος.
τα  «Τεύχη  Διαγωνισμού»:  Η παρούσα διακήρυξη  με  την  συνημμένη  11/2015  μελέτη  της  Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις
βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός. 
η  «Προσφορά»:  Η  Προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  οι  Υποψήφιοι  στο  πλαίσιο  του  παρόντος
διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει  δυο υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Τεχνικής Προσφοράς και β) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
η  «Υπεύθυνη Δήλωση»:  Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση
αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή
από  ειδικώς  εξουσιοδοτηθέντα  προς  τούτο  εκπρόσωπο  (σε  αυτήν  την  περίπτωση  προσκομίζεται
επικυρωμένο  αντίγραφο  του  οικείου  εξουσιοδοτικού  εγγράφου).  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  που
αναφέρεται  ο  όρος  Υπεύθυνη  Δήλωση,  εννοείται  πάντοτε  ότι  θα  υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον
οικονομικό φορέα ή θα γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα όταν δεν
πρόκειται για τον Οικονομικό Φορέα 
«Εξοπλισμός  παιδικής  χαράς»:  Τα είδη  από 1  έως  και  5  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της
παρούσας διακήρυξης
«Δάπεδα ασφαλείας»:  Τα είδη από 6  έως και  7 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας
διακήρυξης
«Εξοπλισμός  Skate»:  Τα είδη από 8 έως και  12 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας
διακήρυξης
 «Αστικός εξοπλισμός»: Το είδος 13 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης
«Εξοπλισμός ενασχόλησης εφήβων»: Το είδος 14 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας
διακήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΙΣΜΟΥ 
Β.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Β.1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν.  4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ60/07.
Β.1.2.Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος*
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό
χαρακτήρα. 
Β.1.2.1.Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
Β.1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Οι Έλληνες Πολίτες 
α.  Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%,  επί  της
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. , ήτοι 4.875,00 €. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται
από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το  οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. 
γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα,  ή  άλλη ανάλογη
κατάσταση και  επίσης ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  πτωχευτική
διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα
δ.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποία  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και  ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Ειδικότερα  με  τη  φορολογική  ενημερότητα  του  Οικονομικού  φορέα,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
αναζητά  αυτεπάγγελτα  από  το  σύστημα  TAXISNET  δεδομένα  σχετικά  με  την  φορολογική
ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την
ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης  του.  Σε  περίπτωση  που  το  σύστημα
παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής
ειδοποίησης  σε  αυτόν  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  να  τον  ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη
μορφή  εντός  προθεσμίας,  και  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  είναι  ως  κατά  τα  άνω
φορολογικά ενήμερος. 
Όταν  ο  Οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  (ΑΦΜ)
υποβάλλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  pdf  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
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ημερομηνία  ειδοποιήσεως  σε  αυτόν  και  καταθέτει  αυτή  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ή  την
αποστέλλει  ταχυδρομικά,  σε  έντυπη  μορφή  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία  κατάθεσης  λογίζεται  η  ημερομηνία  αποστολής  που  αποδεικνύεται  από  τη
σφραγίδα ταχυδρομείου. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει  εκδοθεί το πολύ έξι  (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α του
άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Σε  περίπτωση εγκατάστασής τους  στο  εξωτερικό  τα  δικαιολογητικά  των  παραγράφων δ και  ε  του
παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

2 . Οι Αλλοδαποί 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της
Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

3 . Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Ειδικότερα: 
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά
πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο). 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι: 
α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και 
δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 
Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία 
τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα 
με τη χώρα εγκατάστασής της. 
Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια 
σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση. 
4. Οι Συνεταιρισμοί 
α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που απαιτούνται 
και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
5. Οι Ενώσεις προμηθευτών (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν 
και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
50%. 
Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ. 
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Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της 
Τράπεζας Ελλάδος. 

5. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
απορρίψεώς τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα: 
5.1. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού ή φυσικού προσώπου
δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. (Παραγ. 1α, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
5.2.  Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς
δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
5.3.  Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζομένου για τον εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την
άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο
των  συμβατικών υποχρεώσεων,  όσο  και  των  υποχρεώσεων της  προς  τις  υπηρεσίες  του  δημόσιο
τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και
ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. (Παραγ. 1γ, 1δ
& 1ε, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
5.4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους της Διακήρυξης και τη
μελέτη και τα δέχονται ανεπιφύλακτα. 
5.5. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο / χώρα
προέλευσης που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά Εξοπλισμού παιδικής χαράς, Δαπέδων
ασφαλείας, Εξοπλισμού Skate, Εξοπλισμού ενασχόλησης εφήβων και Αστικού εξοπλισμού
5.6. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας  Εξοπλισμού παιδικής χαράς, Δαπέδων ασφαλείας,
Εξοπλισμού Skate, Εξοπλισμού ενασχόλησης εφήβων και Αστικού εξοπλισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση
του  αντιπροσώπου  της  για  την  αποδοχή  εκτέλεσης  της  προμήθειας  σε  περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση.
Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο
της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία
και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο
προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Ζωγράφου).
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή
του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την
κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
5.7. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό 
προμήθεια υλικά σύμφωνα με την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας 
5.8. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών έτοιμων
προς λειτουργία.
5.9.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του  αντιπροσώπου  για  ύπαρξη  και  παροχή
ανταλλακτικών  για πέντε (5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, του υπό
προμήθεια είδους.
5.10. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα εκτελέσει την μεταφορά με μεταφορικά μέσα τα 

οποία διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα 
ΧΥΤΑ. 

5.11. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία να δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση των
προτεινόμενων παρεμβάσεων,  θα  προβεί  με  δική  του  μέριμνα  και  δαπάνη στην  πιστοποίηση  του
χώρου της παιδικής χαράς από αναγνωρισμένο φορέα για το σκοπό αυτό και θα παραδοθούν στον
Δήμο τόσο η σχετική πιστοποίηση όσο και τα βιβλία συντηρήσεων / εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης
καθώς και αναλυτικά εγχειρίδια manual των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς με αναλυτική
κωδικοποίηση των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν προκειμένου να είναι εύκολη για το Δήμο η
μελλοντική  αντιμετώπιση  αντικατάστασης  τμημάτων  των  εξοπλισμών  σε  περίπτωση  φθοράς  ή
βανδαλισμού 
5.12. Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης 
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5.13. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή (ή –ων) και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από τον 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνουν ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 
5.15 Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών
(άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην των  ΦΕΚ.  Όταν υπογράφονται  από τον  ίδιο  φέρουν ψηφιακή
υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  σχετική  θεώρηση.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο
Πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που έχουν υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται  από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Β.1.2.1.2. Τεχνική Προσφορά 
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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.

Στον  (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001:2008  της  εκάστοτε
κατασκευάστριας  εταιρείας,  για  τον  εξοπλισμό  παιδικής  χαράς,  δαπέδων  ασφαλείας,  εξοπλισμού
Skate,  εξοπλισμού  ενασχόλησης  εφήβων  και  Αστικού  εξοπλισμού,  ή  άλλου  ισοδύναμου
πιστοποιητικού. 
2. Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO  14001:2004  της  εκάστοτε
κατασκευάστριας  για  τον  εξοπλισμό  παιδικής  χαράς,  εξοπλισμού  Skate,  εξοπλισμού  εφήβων  και
Αστικού εξοπλισμού ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού.
3. Δείγματα των ζητούμενων , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών
των προμηθευόμενων ειδών 
Κατά την αποστολή των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση των  δειγμάτων θα γίνει
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά) 

15PROC002879785 2015-06-29



Για κάθε ζητούμενο υλικό θα υπάρχει ένα δείγμα με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. Το κάθε
δείγμα  αφορά  ένα  κομμάτι  των  οργάνων  (Τμήμα  πάνελ  HPL,  Τμήμα  ορθοστάτη   λακαρισμένου
γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής διατομής Ø125mm, Τμήμα παταριού από αντιολισθητικό HPL πάχους
12,5mm,  Τμήμα   ανοξείδωτου  σκελετού  Ø40mm πάχους  2mm,  Δείγμα  συνδέσμου  πολυαμιδίου
ένωσης  ανοξείδωτων  τμημάτων  σκελετού,  Δείγμα  από  δίχτυ  ή  σχοινί)  με  τα  χαρακτηριστικά  που
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία  σφραγισμένη με
ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια
δείγματα  δεν  είναι  επαρκή  για  την  αντιπροσώπευση  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  είτε  δεν
ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές.  Η  Υπηρεσία  είναι  ο  μόνος  αρμόδιος  για  την  αποδοχή  των
δειγμάτων.
Η επιστροφή των δειγμάτων των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η
προμήθεια γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης
με μέριμνα και ευθύνη αυτών. Η επιστροφή των δειγμάτων στον συμβασιούχο  προμηθευτή θα γίνει
μέσα σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων και την ολοκλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων με ευθύνη και μέριμνα του ίδιου.
Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους
συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. 

4. Λεπτομερή  Περιγραφή  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος,  συνοδευόμενη  από  επίσημα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 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. 

5. Κατασκευαστικό  εγχειρίδιο  /  manual με  πλήρη  κωδικοποίηση  των  εξαρτημάτων  που
απαρτίζουν τον εξοπλισμό παιδικής χαράς , εξοπλισμό εφήβων, αστικό εξοπλισμό ανά είδος.

6. Εγχειρίδια οδηγιών περιοδικής συντήρησης  του εξοπλισμού παιδικής χαράς, εξοπλισμού
skate, εξοπλισμού εφήβων και αστικού εξοπλισμού, στα οποία θα περιέχονται πληροφορίες για:

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

 τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,
 τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

7. Πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  εκδοθέν  στο  όνομά  του  κατασκευαστή,  με  το  οποίο  να
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων: 

 ΕΝ 1176:2008 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και 
παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο. 

 EN 1177:2008 σχετικά με τις προδιαγραφές των δαπέδων ασφαλείας ή άλλο 
ισοδύναμο.

Στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά της παραγράφου Β.1.2.1.1. , Β.1.2.1.2. και Β.1.2.1.7 είναι σε
γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση του Υπουργείου
Εξωτερικών στην ελληνική. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από τους  έχοντες  υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus),  θα πρέπει  να είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένα  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται  ότι  τα αναγραφόμενα  σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται  με  τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Β.1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» 
Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. 
Η οικονομική  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  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

Για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω : 

 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου
μέχρι  του τόπου παράδοσης και  εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους -
προορισμού που αναφέρονται στην υπ.αριθμ. 11/2015 μελέτη.

 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό. 
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται

ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα,  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Το εκάστοτε  ποσοστό Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό της  τιμής  θα υπολογίζεται  αυτόματα  από το

σύστημα. 
 Επιβάλλονται  κρατήσεις  ύψους  0,10%  επί  της  αξίας  εκτός  Φ.Π.Α.  υπέρ  της  Ενιαίας

Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  η  οποία  επιβαρύνεται  με  το  νόμιμο  τέλος
χαρτοσήμου 3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, 0,5 % υπέρ ΤΠΔΥ, 1,5% υπέρ
ΤΕΑΔΥ και 4% φόρος προμήθειας 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς
ΦΠΑ. 

 Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα
πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 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 . 

 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις: 
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος  για  εμπορία  (τιμή  Dumping)  ή  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  είναι  αποδέκτης
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εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 
β-  Οι  προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί  εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν  αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με
την  ΕΕ,  οφείλουν  να  υποβάλουν  με  την  προσφορά  τους  δήλωση  σε  μορφή  pdf,  ότι  το
προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. 
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο
κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά. 

 Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  (κατασκευαστικών  ή  εμπορικών)  που  κατά
παράβαση  των  Άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  Σύμβασης  Εργασίας  απασχολούν  ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
Οι  προσφέροντες,  εφόσον  δεν  είναι  και  κατασκευαστές,  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες  από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Δ\ξης  απορρίπτονται.

 Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  που  αναφέρεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  της  παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι

διαγωνιζόμενοι  παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται  από αρμόδιο όργανο,  ή
κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις
διευκρινίσεις, οι  οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 
 Οι προμηθευτές  υποχρεούνται  να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και  τις  περιγραφές

προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Β.2. Τρόπος Πληρωμής

1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών και μετά
τη σχετική έγκριση του Πράσινου Ταμείου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
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2  Η οριστική  παραλαβή πραγματοποιείται  μετά  την  επιτυχή ολοκλήρωση της  εκάστοτε  τμηματικής
παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής. 
3 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35  της  29.6.2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
4 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
iii.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 
iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, 
v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 
vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. 
5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ.

Β.3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα
γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο  των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν. 

Β.4. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

Μετά την 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  για  την  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :

•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή  και  τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος,  προβαίνει  στη  διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
•  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών 

15PROC002879785 2015-06-29



•  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους. 
•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς
φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους
ορίζονται.

Β.5. Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη – Κατακύρωση
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

και της πρόσκλησης. 
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό 
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
με  βάση  τους  καθοριζόμενους  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη  διακήρυξη  ουσιώδεις
όρους,  που  προσφέρει  την  χαμηλότερη  τιμή.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που
περιέχουν  την  αυτή  ακριβώς  τιμή  και  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Β.6. Ενστάσεις – Προσφυγές

1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 
νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή. 
2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία 
ως εξής: 
α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση  της  Διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προμήθειας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της  δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των προσφορών.  Η σχετική  απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. (Παραγ.
1α, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παραγ. 5, του άρθρου 4,
του Ν. 2286/95) 
β. Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν: 
Υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει  στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και  για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο.
Υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια
του  διαγωνισμού  και  μέχρι  και  της  επόμενης  εργάσιμης  ημέρας  μετά  την  ανακοίνωση  του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου (Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Οι ενστάσεις αυτές κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου, δεν ανακόπτουν την 
συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται Απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
(Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
Η προσφυγή κατά της συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’
αυτούς κατά των οποίων στρέφεται. 
Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους,
δεν  γίνονται  δεκτές.  (Παραγ.  3,  του  άρθρου  15,  της  Υ.Α.  11389/93  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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γ.  Κατά  της  αποφάσεως  κατακύρωσης μπορεί  να  ασκηθεί  προσφυγή  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.

Β.7. Εγγυήσεις

Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι  διατυπωμένα στην Ελληνική θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από Εγγυητική
Επιστολή  Συμμετοχής υπέρ  του   Δήμου  Ζωγράφου,  της  οποίας  το  ποσό  θα  πρέπει  να
καλύπτει σε ευρώ (€)  ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
1.950,00 ευρώ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 150 ημερολογιακές ημέρες κατ’ ελάχιστο από την
επόμενη  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Εγγύηση  που  αναφέρει  χρόνο  ισχύος
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το  5%  της συνολικής συμβατικής αξίας των
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Β.8. Σύμβαση

 Ο  προμηθευτής  που  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  υποχρεούται  εντός  10  ημερών  από  την
ημερομηνία  της  ανακοίνωσης να  προσέλθει  για  την  υπογραφή της  σχετικής  σύμβασης.  Ο χρόνος
παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 
 Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την
προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων
που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 
 Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωμής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από την κ. Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο
όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του
άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Β.9. Ισχύς της Σύμβασης - Χρόνος παράδοσης - Τόπος παράδοσης

 Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και έχει διάρκεια 60 ημερών 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα συμβατικά 
 στοιχεία της μελέτης και την προσφορά. 
 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από
σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του
συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του
συμβατικού  χρόνου  φόρτωσης  -  παράδοσης,  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερο  από  το  1/8
ολόκληρου του συμβατικού χρόνου με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή
των προβλεπόμενων κυρώσεων (σύμφωνα με την ΥΑ 11389/93 του ΥΠΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ). 

 Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης
- παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται και σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε
περιπτώσεις  που  συντρέχουν  λόγοι  που  συνιστούν  ανωτέρα  βία.  Στις  περιπτώσεις  αυτές
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια και  την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 Η οριστική παραλαβή θα γίνει  μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα
υποβληθούν τα είδη από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

 τη σύμβαση 
 τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 
 τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν. 

 Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την παράδοση των ειδών.
Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων. 

 Εάν μετά την κατακύρωση της προμήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισμού έχουν
ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα εξοπλισμού, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα
που  προσφέρθηκαν  και  αξιολογήθηκαν  ,  τότε  ο  Δήμος  έχει  το  δικαίωμα  να  δεχθεί  τυχόν
πρόταση του Αναδόχου να προμηθεύσει τα νεότερα μοντέλα αντί των προσφερθέντων, με την
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική δαπάνη. 

 Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα
σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου και σε πλήρη λειτουργία,
στις απαραίτητες υποβάσεις έδρασης που θα κατασκευάσει ο προμηθευτής. 

Β.10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
4155/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται 
στην μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
Απαιτείται η κατάθεση των φύλλων συμμόρφωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένων. 

Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι.
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Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Πληροφορίες: Κατερίνα Σπυροπούλου

Τηλ.  213 2024169

«Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 2015» 

Αρ. μελέτης: 11/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  εξοπλισμών
παιδικών χαρών (όργανα παιδικής χαράς, δάπεδα ασφαλείας,) και εξοπλισμού Skate και BMX
(προκατασκευασμένες πίστες), συνολικής δαπάνης 119.925,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα, η προμήθεια περιλαμβάνει όργανα παιδικής χαράς και δάπεδα ασφαλείας,
που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα στην παιδική χαρά της πλατείας Ελευθερίας, αφού
αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω παλαιότητας, καθώς και πίστες skate και  BMX, εξοπλισμό
ενασχόλησης εφήβων και  αστικό  εξοπλισμό που θα τοποθετηθούν στην πλατεία  Μερκάτη,
όπου εντάσσεται ο μοναδικός για το Δήμο μας παιδότοπος για εφήβους.

Οι συγκεκριμένοι χώροι επιλέχθηκαν διότι παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα από
γονείς, παιδιά, έφηβους και γιατί βρίσκονται σε κεντρικά σημεία στην πόλη, μεριμνώντας για
την ψυχική εκτόνωση και δημιουργικότητα των πολιτών. 

Για το σκοπό αυτό η θεματολογία κάθε χώρου είναι διαφορετική και η λειτουργία της θα
εξυπηρετεί διάφορες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή νήπια, μεγαλύτερα παιδιά, εφήβους, ή μικτές
ομάδες. 

Οι  επιλεγέντες  χώροι  τηρούν  τα  προαπαιτούμενα  κριτήρια  ώστε  να  πιστοποιείται  η
καταλληλότητα του  χώρου ενώ ο  σχεδιασμός της  παιδικής χαράς ακολουθεί  τις  αρχές  της
αειφόρου διαχείρισης, της ασφάλειας του χώρου και  έχουν ληφθεί  υπόψη τα πρότυπα του
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ΕΛΟΤ αναφορικά με τα όργανα/ εξοπλισμό, την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, τον
απαιτούμενο  ελεύθερο  χώρο  μεταξύ  των  οργάνων,  την  προστασία  των  παιδιών  και  την
καταλληλότητα των προσβάσεων όλων των χρηστών και επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων
και των ΑΜΕΑ. 

Μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ο ανάδοχος θα προβεί με
δική  του  μέριμνα  και  δαπάνη  στην  πιστοποίηση  της  παιδικής  χαράς  από  αναγνωρισμένο
φορέα  για  το  σκοπό  αυτό.  Αναλυτικότερα,  οι  ανάγκες  σε  όργανα  παιχνιδιού,  δάπεδα
ασφαλείας,  εξοπλισμού  skate,   εξοπλισμού  ενασχόλησης  εφήβων και  αστικού  εξοπλισμού
καθορίζονται ως εξής:

 1.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 1,00

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 1,00

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 1,00

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1,00

5
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 
ΘΕΣΕΩΝ

1,00

6
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
πάχους 40mm (τμ)

165,00

7
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
πάχους 70mm (τμ)

190,00
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2. ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΡΚΑΤΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TEM

1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΠΙΣΤΑ) SKATE Α 1,00

2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΠΙΣΤΑ) SKATE Β 1,00

3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΠΙΣΤΑ) SKATE Γ 1,00

4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ (ΠΙΣΤΑ) SKATE Δ 1,00

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΓΑ SKATE 1,00

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 1,00

7
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΙΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
& ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

1,00

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

                                                       Ζωγράφου ,16/02/2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4
              με Δ’ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                         
                             ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗ
                   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
                             με Δ’ βαθμό
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                               Αρ. μελέτης: 11/2015

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΚΩΔ. CPV ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

(€)
ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 37535200-9
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ  ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 1 6.500,00 6.500,00

2 37535200-9
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ 
ΟΡΓΑΝΟ  ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜ 1 12.500,00 12.500,00

3 37535210-2
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 
ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 1 1.300,00 1.300,00

4 37535210-2
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 
ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΕΜ 1 1.100,00 1.100,00

5 37535250-4
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 
ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΜ 1 1.600,00 1.600,00

6 33682000-4
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ πάχους 40mm 

ΤΜ 165 40,00 6.600,00

7 33682000-4
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ πάχους 70mm

ΤΜ 190 65,00 12.350,00

8 37451000-4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE A TEM 1 20.500,00 20.500,00

9 37451000-4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE B ΤΕΜ 1 10.500,00 10.500,00

10 37451000-4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Γ ΤΕΜ 1 5.000,00 5.000,00

11 37451000-4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Δ ΤΕΜ 1 10.500,00 10.500,00

12 37451000-4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΓΑ SKATE ΤΕΜ 1 500,00 500,00

13 39113300-0
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΤΕΜ 1 3.500,00 3.500,00
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14 37535230-8
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΙΣΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ & 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΤΕΜ 1 4.000,00 4.000,00

15 90512000-9

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΛAΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40-80 
mm

ΤΜ 300 3,50 1.050,00

ΣΥΝΟΛΟ 97.500,00

Φ.Π.Α 23% 22.425,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

119.925,00

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ (ΕL) CPV ΔΑΠΑΝΗ(€)/CPV

Κούνιες παιδικής χαράς 37535210-2 2.400,00

Τραμπάλες για παιδικές χαρές 37535250-4 1.600,00

Εξοπλισμός παιδικής χαράς 37535200-9 19.000,00

Πλακίδια από ελαστικό 33682000-4 18.950,00

Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων 37451000-4 47.000,00
Πάγκοι-καθίσματα 39113300-0 3.500,00
Γύροι για παιδικές χαρές 37535230-8 4.000,00

Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 90512000-9 1050,00

ΣΥΝΟΛΟ 97.500,00

Ζωγράφου , 16/02/2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4
              με Δ’ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                         
                             ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗ
                   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
                             με Δ’ βαθμό
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση

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

β) Τα  υλικά  των  εξοπλισμών  (όργανα  παιδικής  χαράς,  εξοπλισμό  skate,  εξοπλισμός
ενασχόλησης εφήβων)  πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες
να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων
υλικών κ.λ.π.).

γ) Οι εξοπλισμοί (όργανα παιδικής χαράς, εξοπλισμός ενασχόλησης εφήβων)  πρέπει να
πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1176:2008, να
φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού).

δ) Τα δάπεδα  ασφαλείας  πρέπει  να  πληρούν τις  προδιαγραφές  που  προβλέπονται  στη
σειρά  προτύπων  ΕΝ1177:2008,  και  να  φέρουν  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  με  το
αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού).

Επιτρέπεται  η  συμμόρφωση  προς  άλλα  πρότυπα  ή  προδιαγραφές  ασφαλείας  πέραν  των
αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα
αναφερόμενα.  Η  ισοδυναμία  αυτή  θα  τεκμαίρεται  από  αναλυτική  τεχνική  έκθεση,  η  οποία
πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων
φορέων ελέγχου.

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας
πιστοποιείται  από  αναγνωρισμένους  φορείς,  μέσω  διενέργειας  περιοδικών,  ανά  διετία,
ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
προσκομίσει  επί  ποινή  αποκλεισμού  το  εν  λόγω  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  από
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
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2.2 Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους

Ο κατασκευαστής,  ο  εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει  να τοποθετεί  πινακίδα επάνω
στους εξοπλισμούς με τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)  Επωνυμία και  διεύθυνση,  έτος  κατασκευής  και  αριθμό σειράς  παραγωγής του  για  κάθε

εξοπλισμό (εξοπλισμός παιδικής χαράς, skate, εξοπλισμό ενασχόλησης εφήβων & αστικό
εξοπλισμό)

β)  Την  ηλικιακή  ομάδα  των  παιδιών  που  προορίζεται  ο  εξοπλισμός  (εξοπλισμός  παιδικής
χαράς)

γ)  Μέγιστος αριθμός χρηστών (εξοπλισμός παιδικής χαράς)
δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 ή ισοδύναμα αυτών.

(εξοπλισμός παιδικής χαράς – δάπεδα ασφαλείας)
στ) Για κάθε εξοπλισμό (εξοπλισμός παιδικής χαράς, skate, εξοπλισμό ενασχόλησης εφήβων &

αστικό  εξοπλισμό)  θα  διατίθεται  από  τον  κατασκευαστή  εγχειρίδιο  οδηγιών  περιοδικής
συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για:

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

 τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του,
 τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων

Για  τον  καθορισμό από τον  κατασκευαστή του  είδους  και  της  συχνότητας  των  ελέγχων
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες
που σχετίζονται με τον κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό.

ε) Για κάθε εξοπλισμό (εξοπλισμός παιδικής χαράς, skate, εξοπλισμό ενασχόλησης εφήβων &
αστικό  εξοπλισμό)  θα  διατίθεται  το  κατασκευαστικό  εγχειρίδιο  /  manual  με  πλήρη
κωδικοποίηση των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον εν λόγω εξοπλισμό.

2.3 Απαιτήσεις του υπό προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς

Οι  διαστάσεις  εξοπλισμού  παιδικής  χαράς  που  δίνονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
μελέτης είναι ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, ανά τμήμα οργάνου ,
με  μοναδική  δέσμευση ως προς τα  αναγραφόμενα όρια  ασφαλείας  και  τα  αντίστοιχα  ύψη
πτώσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των εξοπλισμών.
Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη
πτώσης  δεν  θα  γίνεται  αποδεκτή  και  σε  περίπτωση  υποβολής  της  θα  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

     Απαιτήσεις του υπό προμήθεια εξοπλισμού skate και εξοπλισμού ενασχόλησης    
      εφήβων 

Οι  διαστάσεις  εξοπλισμού  που  δίνονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης  είναι
ενδεικτικές και επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%, ανά τμήμα οργάνου. Προσφορά που
υπερβαίνει τα καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας δεν θα γίνεται αποδεκτή και
σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η  εγκατάσταση των  εξοπλισμών (εκτός  του  εξοπλισμού ενασχόλησης εφήβων &  αστικού
εξοπλισμού)  θα  γίνεται  με  στερέωση  επάνω  σε  οπλισμένο  σκυρόδεμα  μέσω  δοκοθηκών
κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης. Η στερέωση αυτή θα γίνεται με μεταλλικά (ανοξείδωτα)
ούπατ και μπουλόνια 10εκ.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού ενασχόλησης εφήβων & αστικού εξοπλισμού θα γίνεται  με
εγκιβωτισμό   εντός  εδάφους  μέσω  των  ειδικών  δοκοθηκών.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  γίνεται
εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και  διαμέτρου 60εκ περίπου όπου και  θα εδράζονται  τα
δοκάρια  του  εξοπλισμού  μέσω  των  δοκοθηκών.  Στη  συνέχεια  κάθε  οπή  θα  γεμίζεται  με
σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 30 – 40εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με
χώμα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004 , (εξοπλισμός παιδικής χαράς, εξοπλισμό skate, εξοπλισμό ενασχόλησης εφήβων
& αστικό εξοπλισμό).
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008 (εξοπλισμός παιδικής χαράς και εξοπλισμός
ενασχόλησης εφήβων).
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1177 :2008 (δάπεδα ασφαλείας).

ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα  προσφερόμενα  προϊόντα  (εξοπλισμός  παιδικής  χαράς,  δάπεδα  ασφαλείας,  εξοπλισμός
skate,  εξοπλισμός  ενασχόλησης  εφήβων  &  αστικός  εξοπλισμός)  θα  πρέπει  να  διαθέτουν
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.
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2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.4.1 ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 230 εκ περίπου
Μήκος : 260 εκ. περίπου
Ύψος : 200 εκ. περίπου
ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πλάτος : 560 εκ. 
Μήκος : 580 εκ

Ύψος πτώσης: 100 εκ
Ηλικιακή ομάδα:  2-10 ετών 
Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 12 νηπίων
Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ

Δραστηριότητες: 

 2 πατάρια
 1 τσουλήθρα +0,60m
 1 ράμπα ανόδου +0,60m
 1 σκάλα ανόδου – καθόδου +0,60m
 Προστατευτικά πάνελ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε  σκελετό κατασκευασμένο από 2 μεταλλικούς ορθοστάτες

λακαρισμένου γαλβανισμένου κυκλικής διατομής Ø125mm ενώ οι μπάρες προστασίας και τα

επιμέρους  τμήματα  σκελετού  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  Ø40mm

πάχους  2mm.  Στην  κορυφή  των  κολόνων  θα  τοποθετούνται  πλαστικά  προστατευτικά

πολυαμιδίου. 

Πατάρια: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. 
Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με
καμπυλοειδή  μορφή  από  τη  μία  πλευρά.  Οι  πλευρές  θα  είναι  κατασκευασμένες  από
χρωματιστά πάνελ (HPL) 
Ράμπα ανόδου: θα είναι  κατασκευασμένη από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm και  θα

φέρει πατήματα πολυπροπυλενίου

Σκάλα  ανόδου  –  καθόδου:  Τα  σκαλοπάτια  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  αλουμίνιο  με
αντιολισθητική επιφάνεια.  Δεξιά και  αριστερά θα υπάρχουν προστατευτικά πάνελ από HPL
πάχους πάχους 13mm και χειρολαβές πολυπροπυλενίου.

Προστατευτικά πάνελ  : Κατασκευασμένα  από HPL πάχους πάχους 13mm
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Εξαρτήματα συναρμογής:  θα κατασκευάζονται  από ανοξείδωτο χάλυβα και  προστατεύονται
από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς
συνδέσμους πολυαμιδίου (όχι συγκόλληση) ενώ όλοi οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης
καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου. 

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.
 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει  να φέρει  τον  αριθμό σειράς  παραγωγής ,  τον
παραγωγό  και  την  πιστοποίηση  συμβατότητας  –  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  (  δηλ.
πιστοποίησης  σειράς  παραγωγής  του  προϊόντος  )  από  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό,  την  ηλικιακή  ομάδα  των  παιδιών  που  προορίζεται  ο
εξοπλισμός. 
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση  της  τάξης  του  ±10%,,  με  μοναδική  δέσμευση  ως  προς  τα  αναγραφόμενα  όρια

ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 580 εκ.  περίπου
Μήκος : 640 εκ. περίπου 
Ύψος : 400 εκ. περίπου 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 990 εκ. 

Μήκος : 990 εκ. 
Ύψος πτώσης: 290 εκ
Ηλικιακή ομάδα:  4+ ετών 

15PROC002879785 2015-06-29



Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 15 παιδιών

Δραστηριότητες: 

 1 πατάρι

 1 σκέπαστρο

 1 τσουλήθρα

 1 τοιχίο αναρρίχησης

 1 σκάλα ανάβασης με κινούμενα πατήματα

 1 δίχτυ αναρρίχησης

 1 τούνελ

Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες  λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής Ø125mm και ο λοιπός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο σωλήνα
Ø40mm . Στην κορυφή των κολόνων θα τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαμιδίου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πατάρι: θα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Τσουλήθρα: Θα είναι κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) πάχους 2mm, με
καμπυλοειδή  μορφή  από  τη  μία  πλευρά.  Οι  πλευρές  της  θα  είναι  κατασκευασμένες  από
χρωματιστά πάνελ.

Σκέπαστρο & τοιχίο αναρρίχησης: θα είναι φτιαγμένα από ένα σύνθετο υλικό πάχους 13mm,
φτιαγμένο κατά 70% από μαλακές ίνες ξύλου και κατά 30 % από θερμοστατική ρητίνη και δεν
επηρεάζεται από  τον ήλιο, τη βροχή ,την υγρασία κ.τ.λ. Οι χρωματιστές επιφάνειες θα έχουν
επεξεργαστεί με προϊόντα βασισμένα σε χρωστική ακριλική πολυουρεθανική ρητίνη, ώστε να
αντιστέκονται στην υπεριώδη ακτινοβολία και τους βανδαλισμούς.

Σκάλα  ανάβασης  με  κινούμενα  πατήματα:  Η  κουπαστές  θα  είναι  κατασκευασμένες  από
ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm. Τα σκαλοπάτια θα είναι πολυαμιδίου και θα προσαρμόζονται στις
κουπαστές με συρματόσχοινα επενδυμένα από πολυπροπυλένιο και σφαιρίδια πολυαμιδίου.

Δίχτυ αναρρίχησης: Κατασκευασμένο από συρματόσχοινο επενδυμένο από πολυπροπυλένιο
και σφαιρίδια σύνδεσης πολυαμιδίου.

Τούνελ: Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο
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Εξαρτήματα συναρμογής:  θα κατασκευάζονται  από ανοξείδωτο χάλυβα και  προστατεύονται
από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Η σύνδεση των ανοξείδωτων τμημάτων του εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς
συνδέσμους πολυαμιδίου (όχι συγκόλληση) ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης
καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου. 

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.
 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει  να φέρει  τον  αριθμό σειράς  παραγωγής ,  τον
παραγωγό  και  την  πιστοποίηση  συμβατότητας  –  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  (δηλ.
πιστοποίηση  σειράς  παραγωγής  του  προϊόντος  )  από  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, καθώς και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών για τα οποία
προορίζεται ο εξοπλισμός. 
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση  της  τάξης  του  ±10%,  με  μοναδική  δέσμευση  ως  προς  τα  αναγραφόμενα  όρια

ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 37 εκ.  περίπου

Μήκος : 323 εκ. περίπου

Ύψος : 215 εκ. περίπου

ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πλάτος : 300 εκ. 
Μήκος : 710 εκ. 

Ύψος πτώσης: 120 εκ

Ηλικιακή ομάδα:  1-3 ετών 
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Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 2 παιδιών
Δραστηριότητες: αιώρηση

Η όλη κατασκευή θα αποτελείται από:  μεταλλικό σκελετό σχήματος ‘Π’ , δύο (2) καθίσματα 
τύπου ‘κλωβός’, αλυσίδες, κουζινέτα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μεταλλικός  σκελετός:  Ο  σκελετός  θα  αποτελείται  από  δύο  κάθετα  μεταλλικά  δοκάρια

λακαρισμένου  γαλβανισμένου  χάλυβα  κυκλικής  διατομής  Ø125mm.  Η  οριζόντια  μεταλλική

δοκός θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε

τα τελειώματα της να ‘θηλυκώνουν’ στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής. 

Καθίσματα: Τα καθίσματα νηπίων τύπου ‘κλωβός’.

Οι  αλυσίδες  θα  είναι  τέσσερις  (4)  για  κάθε  κάθισμα  και  θα  είναι  κατασκευασμένες  από
ανοξείδωτο χάλυβα.

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι   φτιαγμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από αντιβανδαλικά πολυαμιδικά   καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.
 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει  να φέρει  τον  αριθμό σειράς  παραγωγής ,  τον
παραγωγό  και  την  πιστοποίηση  συμβατότητας  –  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  (  δηλ.
πιστοποίησης  σειράς  παραγωγής  του  προϊόντος  )  από  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό,  την  ηλικιακή  ομάδα  των  παιδιών  που  προορίζεται  ο
εξοπλισμός. 
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση  της  τάξης  του  ±10%,,  με  μοναδική  δέσμευση  ως  προς  τα  αναγραφόμενα  όρια

ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης.
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 20 εκ.  περίπου

Μήκος : 323 εκ. περίπου

Ύψος : 215 εκ. περίπου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 300 εκ. 

Μήκος : 750 εκ

Ύψος πτώσης: 120 εκ

Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 20 παιδιών

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μεταλλικός  σκελετός:  Ο  σκελετός  θα  αποτελείται  από  δύο  κάθετα  μεταλλικά  δοκάρια

λακαρισμένου  γαλβανισμένου  χάλυβα  κυκλικής  διατομής  Ø125mm.  Η  οριζόντια  μεταλλική

δοκός θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε

τα τελειώματα της να ‘θηλυκώνουν’ στα κάθετα δοκάρια της κατασκευής. 

Καθίσματα:  θα έχουν εργονομικό  σχεδιασμό και  είναι  φτιαγμένα από αντικραδασμικό  χυτό
κυψελωτό καουτσούκ με εσωτερικό προϊόν αλουμινίου πάχους 10mm.

Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι   φτιαγμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από αντιβανδαλικά πολυαμιδικά   καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.
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 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει  να φέρει  τον  αριθμό σειράς  παραγωγής ,  τον
παραγωγό  και  την  πιστοποίηση  συμβατότητας  –  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  (  δηλ.
πιστοποίησης  σειράς  παραγωγής  του  προϊόντος  )  από  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου  για  το  σκοπό  αυτό,  την  ηλικιακή  ομάδα  των  παιδιών  που  προορίζεται  ο
εξοπλισμός. 
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση  της  τάξης  του  ±10%,,  με  μοναδική  δέσμευση  ως  προς  τα  αναγραφόμενα  όρια

ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 110 εκ. περίπου
Μήκος : 150 εκ. περίπου
Ύψος : 70 εκ. περίπου

ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πλάτος : 310 εκ. 
Μήκος : 390 εκ. 

Ύψος πτώσης: 70 εκ
Ηλικιακή ομάδα:  2+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 6 παιδιών
Δραστηριότητές: Ταλάντωση

 2 βάσεις στερέωσης

 2 ελατήρια ταλάντωσης

 2 καθιστικά

 1 διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ 

 2 χειρολαβές 

 2 ποδολαβές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

15PROC002879785 2015-06-29



Βάσεις πάκτωσης:  γαλβανισμένες εν θερμώ.

Eλατήρια:  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  διαβαθμισμένο  χάλυβα  35SCD6,  αμμοβολημένο,
χωρίς πιέσεις, γαλβανισμένο εν θερμώ και επικαλυμμένο με 2 στρώσεις κονιορτοποιημένου
εποξικού  πολυεστέρα  πάχους  100  microns.  Η  ένωση  του  ελατηρίου  τόσο  με  τη  βάσης
πάκτωσης όσο και  με το καθιστικό θα γίνεται  μέσω ασφαλούς  πολυαμιδικού εξαρτήματος
συναρμογής,  ώστε να εξασφαλίζεται στο ελατήριο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετική
ασφάλεια.

Καθιστικά: θα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm

Διακοσμητικό χρωματιστό πάνελ: κατασκευασμένο από HPL πάχους 13mm

Χειρολαβές και οι ποδολαβές: κατασκευασμένες από ανοξείδωτο σωλήνα Ø40mm. Η σύνδεση
των  ανοξείδωτων  τμημάτων  του  εξοπλισμού  θα  γίνεται  με  ειδικούς  αντιβανδαλικούς
συνδέσμους πολυαμιδίου (όχι συγκόλληση) ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης
καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου. 

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμυδικά,
αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.
 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει  να φέρει  τον  αριθμό σειράς  παραγωγής ,  τον
παραγωγό  και  την  πιστοποίηση  συμβατότητας  –  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  (δηλ.
πιστοποίηση σειράς παραγωγής του προϊόντος ) από φορέα ελέγχου διαπιστευμένου για το
σκοπό  αυτό,  καθώς  και  την  ηλικιακή  ομάδα  των  παιδιών  για  τα  οποία  προορίζεται  ο
εξοπλισμός. 
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση  της  τάξης  του  ±10%,,  με  μοναδική  δέσμευση  ως  προς  τα  αναγραφόμενα  όρια

ασφαλείας και τα αντίστοιχα ύψη πτώσης.

.
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2.4.2 ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40mm πάχους

Τα  δάπεδα  ασφαλείας  θα  είναι  κατασκευασμένα  σε  μορφή  πλακιδίων  διαστ.  50x50εκ  ή
100x100εκ από ανακυκλωμένο και επιλεγμένο λάστιχο ( SBR), συνδυασμένο με συγκολλητικό
παράγοντα  πολυουρεθάνης.  Τα  πλακίδια  θα  είναι  πορώδη,  με  σύστημα  διοχέτευσης  στο
χαμηλό τους σημείο.  Το αντιολισθητικό επάνω μέρος θα κάνει  το δάπεδο πιο ασφαλές. Τα
δάπεδα θα συνδέονται μεταξύ τους με πείρους. 
Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 120εκ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.

 Το δάπεδο ασφαλείας θα 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.

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70mm πάχους

Τα δάπεδα ασφαλείας  θα είναι  κατασκευασμένα σε μορφή πλακιδίων διαστ.  50x50εκ από
ανακυκλωμένο  και  επιλεγμένο  λάστιχο  (SBR),  συνδυασμένο  με  συγκολλητικό  παράγοντα
πολυουρεθάνης.  Τα  πλακίδια  θα  είναι  πορώδη,  με  σύστημα διοχέτευσης στο  χαμηλό τους
σημείο.  Το αντιολισθητικό  επάνω μέρος  θα κάνει  το  δάπεδο πιο  ασφαλές.  Τα  δάπεδα θα
συνδέονται μεταξύ τους με πείρους. 
Το ελαστικό δάπεδο θα είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως και 290εκ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001: 2008

 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 : 2008.

 Το δάπεδο ασφαλείας θα 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.

2.4.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SKATE
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE A’

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 450 εκ.  περίπου

Μήκος : 450 εκ. περίπου 

Ύψος : 60 εκ. περίπου 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 850 εκ. περίπου

Μήκος : 850 εκ. περίπου

Η κατασκευή αποτελείται από μία τετράγωνη έδρα – πλατφόρμα και πέντε πλευρές ολίσθησης.

Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι κατασκευασμένες από φύλλα αλουμινίου πάχους 4mm. H

χρήση αλουμινίου βοηθά στην αντοχή των επιφανειών ολίσθησης από τη διάβρωση και στις

καταπονήσεις, ενώ μειώνονται στο ελάχιστο τα επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια της χρήσης

του. Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι βαμμένες με παχύ στρώμα πολυουρεθάνης (5/10) και

επικάλυψη βερνικιού ώστε να επιτυγχάνονται τόσο η εύκολη κύλιση των τροχών skate όσο και

το υψηλό επίπεδο μηχανικής αντίστασης που απαιτείται.

Οι επιφάνειες κύλισης θα είναι στερεωμένες στο σκελετό με χωνευτούς ανοξείδωτους κοχλίες,

ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες κατά την κύλιση και να αποτρέπονται οι κραδασμοί.

Ανάμεσα στις ενώσεις των επιφανειών κύλισης και του σκελετού  θα υπάρχουν αρθρώσεις από

καουτσούκ οι οποίες θα συμβάλλουν στην πρόληψη του θορύβου κατά την χρήση όσο και

στην απορρόφηση κραδασμών.

Ο σκελετός της πίστας θα είναι μεταλλικός, γαλβανισμένος εν θερμώ, σε διατομές και πάχη

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

Η  πλατφόρμα  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  κόντρα  πλακέ  πάχους  21mm  με  επικάλυψη

αντιολισθητικού φίλμ φαινόλης

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση της τάξης του ±10%.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Β’

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 250 εκ.  περίπου

Μήκος : 500 εκ. περίπου 

Ύψος : 80 εκ. περίπου 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 650 εκ. περίπου

Μήκος : 900 εκ. περίπου

Η κατασκευή αποτελείται από μία ορθογώνια έδρα – πλατφόρμα, δύο  εκατέρωθεν πλευρές

ολίσθησης και μία μεταλλική μπάρα skate.

Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι κατασκευασμένες από φύλλα αλουμινίου πάχους 4mm. H

χρήση αλουμινίου βοηθά στην αντοχή των επιφανειών ολίσθησης από τη διάβρωση καθώς και

στις  καταπονήσεις,  ενώ μειώνεται  στο ελάχιστο  το  επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια  της

χρήσης του.  Οι  επιφάνειες  ολίσθησης θα είναι  βαμμένες με παχύ στρώμα πολυουρεθάνης

(5/10) και επικάλυψη βερνικιού ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη κύλιση των τροχών skate και

το υψηλό επίπεδο μηχανικής αντίστασης που απαιτείται.

Οι επιφάνειες κύλισης θα είναι στερεωμένες στο σκελετό με χωνευτούς ανοξείδωτους κοχλίες,

ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες κατά την κύλιση και να αποτρέπονται οι κραδασμοί.
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Ανάμεσα στις ενώσεις των επιφανειών κύλισης και του σκελετού  θα υπάρχουν αρθρώσεις από

καουτσούκ οι οποίες θα συμβάλλουν τόσο στην πρόληψη του θορύβου κατά την χρήση όσο

και στην απορρόφηση κραδασμών.

Ο σκελετός της πίστας θα είναι μεταλλικός γαλβανισμένος εν θερμώ σε διατομές και πάχη

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

Η  πλατφόρμα  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  κόντρα  πλακέ  πάχους  21mm  με  επικάλυψη

αντιολισθητικού φίλμ φαινόλης.

H μπάρα skate θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από σωλήνα χάλυβα γαλβανισμένου

εν θερμώ χωρίς βαφή.

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση της τάξης του ±10%.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Γ’

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 125 εκ.  περίπου

Μήκος : 300 εκ. περίπου 

Ύψος : 60 εκ. περίπου 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 525 εκ. περίπου

15PROC002879785 2015-06-29



Μήκος : 690 εκ. περίπου

Η κατασκευή αποτελείται από δύο αντικριστές πλευρές ολίσθησης. 

Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι κατασκευασμένες από φύλλα αλουμινίου πάχους 4mm. H

χρήση αλουμινίου βοηθά στην αντοχή των επιφανειών ολίσθησης από τη διάβρωση και στις

καταπονήσεις, ενώ μειώνεται στο ελάχιστο το επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια της χρήσης

του. Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι βαμμένες με παχύ στρώμα πολυουρεθάνης (5/10) και

επικάλυψη βερνικιού ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη κύλιση των τροχών skate και το υψηλό

επίπεδο μηχανικής αντίστασης που απαιτείται.

Οι επιφάνειες κύλισης θα είναι στερεωμένες στο σκελετό με χωνευτούς ανοξείδωτους κοχλίες,

ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες κατά την κύλιση και να αποτρέπονται οι κραδασμοί.

Ανάμεσα στις ενώσεις των επιφανειών κύλισης και του σκελετού  θα υπάρχουν αρθρώσεις από

καουτσούκ οι οποίες θα συμβάλλουν τόσο στην πρόληψη του θορύβου κατά την χρήση όσο

και στην απορρόφηση κραδασμών.

Ο σκελετός της πίστας θα είναι μεταλλικός γαλβανισμένος εν θερμώ, σε διατομές και πάχη

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση της τάξης του ±10%.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Δ’
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 300 εκ.  περίπου

Μήκος : 400 εκ. περίπου 

Ύψος : 250 εκ. περίπου 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 590 εκ. περίπου

Μήκος : 700 εκ. περίπου

Η κατασκευή αποτελείται από μία ορθογώνια έδρα – πλατφόρμα με προστατευτικό φράγμα και

μία  πλευρά ολίσθησης.

Οι  επιφάνεια  ολίσθησης θα είναι  κατασκευασμένη από φύλλα αλουμινίου πάχους 4mm. H

χρήση αλουμινίου βοηθά στην αντοχή των επιφανειών ολίσθησης από τη διάβρωση και στις

καταπονήσεις ενώ μειώνεται στο ελάχιστο το επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια της χρήσης

του. Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι βαμμένες με παχύ στρώμα πολυουρεθάνης (5/10) και

επικάλυψη βερνικιού, ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη κύλιση των τροχών skate και το υψηλό

επίπεδο μηχανικής αντίστασης που απαιτείται.

Οι επιφάνειες κύλισης θα είναι στερεωμένες στο σκελετό με χωνευτούς ανοξείδωτους κοχλίες,

ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες κατά την κύλιση και να αποτρέπονται οι κραδασμοί.

Ανάμεσα στις ενώσεις των επιφανειών κύλισης και του σκελετού  θα υπάρχουν αρθρώσεις από

καουτσούκ, οι οποίες θα συμβάλλουν τόσο στην πρόληψη του θορύβου κατά την χρήση όσο

και στην απορρόφηση κραδασμών.

Ο σκελετός της πίστας θα είναι μεταλλικός γαλβανισμένος εν θερμώ, σε διατομές και πάχη

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

Το προστατευτικό φράγμα θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο πλέγμα γαλβανισμένο εν

θερμώ.

Η  πλατφόρμα  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  κόντρα  πλακέ  πάχους  21mm  με  επικάλυψη

αντιολισθητικού φίλμ φαινόλης

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Ο εξοπλισμός θα 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.

Οι  ανωτέρω  αναγραφόμενες  διαστάσεις  του  εξοπλισμού  είναι  ενδεικτικές  και  επιτρέπεται

απόκλιση της τάξης του ±10%.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΓΑ SKATE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 6 εκ.  περίπου

Μήκος : 400 εκ. περίπου 

Ύψος : 60 εκ. περίπου 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 410 εκ. περίπου

Μήκος : 800 εκ. περίπου

H μπάρα skate θα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από σωλήνα χάλυβα γαλβανισμένου

εν θερμώ χωρίς βαφή.

Τα  εξαρτήματα  συναρμογής  θα  είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  θα
προστατεύονται από πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω
δοκοθηκών  κατάλληλης  μορφής  και  ειδικής  χρήσης.  Η  στερέωση  γίνεται  με  μεταλλικά
(ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Ο εξοπλισμός θα 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.
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2.4.4 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πλάτος : 140 εκ.  περίπου
Μήκος : 220 εκ. περίπου 
Ύψος : 230 εκ. περίπου 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε  κολώνες  λακαρισμένου γαλβανισμένου χάλυβα κυκλικής
διατομής Ø125mm και  ο λοιπός σκελετός  και  το  καθιστικό θα είναι  κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο  σωλήνα  Ø40mm  .  Στην  κορυφή  των  κολόνων  θα  τοποθετούνται  πλαστικά
προστατευτικά πολυαμιδίου. Το πίσω μέρος του καθιστικού θα είναι καλυμμένο με πάνελ από
διάτρητο αλουμίνιο πάχους 3mm τουλάχιστον. Το σκέπαστρο θα είναι κατασκευασμένο από
HPL.    

Εξαρτήματα συναρμογής: θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται
από  πολυαμιδικά,  αντιβανδαλικά  καλύμματα.  Η  σύνδεση  των  ανοξείδωτων  τμημάτων  του
εξοπλισμού θα γίνεται με ειδικούς αντιβανδαλικούς συνδέσμους πολυαμιδίου (όχι συγκόλληση)
ενώ όλοι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι θα είναι επίσης καλυμμένοι με προστατευτικά πολυαμιδίου. 

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους μέσω των ειδικών
δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 60εκ
περίπου,  όπου  και  θα  εδράζονται  τα  δοκάρια  του  εξοπλισμού  μέσω των δοκοθηκών.  Στη
συνέχεια κάθε οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 30 – 40εκ υπό του εδάφους,
όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Ο εξοπλισμός θα 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.

2.4.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΙΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διάμετρος : 85 εκ.  περίπου
Ύψος : 150 εκ. περίπου 
Ηλικιακή ομάδα:  8+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 4 ατόμων

O εξοπλισμός θα παρέχει τη δυνατότητα ψυχαγωγίας και εκγύμνασης 
Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από το τη βάση,  την περιστρεφόμενη πλατφόρμα, το σύστημα
ταλάντωσης και τη λαβή.

Βάση πάκτωσης:  γαλβανισμένη εν θερμώ.

Περιστρεφόμενη πλατφόρμα: Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα θα αποτελείται από 2 δίσκους 
HPL που δίνουν μια εξαιρετικά σταθερή βάση. Στο επάνω μέρος θα υπάρχει επένδυση από 
αντιολισθητική επιφάνεια αλουμινίου..

Σύστημα ταλάντωσης: Το σύστημα ταλάντωσης θα βασίζεται στην αλληλεπίδραση των τριών
εξαιρετικά ανθεκτικών χαλύβδινων ελατήριων (35SCD6 ποιότητας χάλυβα), τα οποία θα είναι
εφοδιασμένα με εξαρτήματα συγκράτησης για την αποφυγή παγίδευσης δακτύλων.

Λαβή: Το τμήμα της λαβής θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
ενώ στο επάνω μέρος θα επενδύεται με  χυτό  καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση.

Εξαρτήματα συναρμογής: από ανοξείδωτο χάλυβα και θα προστατεύονται από πολυαμιδικά,
αντιβανδαλικά καλύμματα.

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους μέσω των ειδικών
δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό θα γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 60εκ
περίπου,  όπου  και  θα  εδράζονται  τα  δοκάρια  του  εξοπλισμού  μέσω των δοκοθηκών.  Στη
συνέχεια κάθε οπή θα γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 30 – 40εκ υπό του εδάφους,
όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO  9001:2008  ,   Πιστοποίηση  κατασκευαστή  ISO
14001:2004
 Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 :2008.
 Το προσφερόμενο προϊόν θα πρέπει  να φέρει  τον  αριθμό σειράς  παραγωγής ,  τον
παραγωγό  και  την  πιστοποίηση  συμβατότητας  –  πιστοποίηση  συμμόρφωσης  (  δηλ.
πιστοποίηση  σειράς  παραγωγής  του  προϊόντος  )  από  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 
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 Ο εξοπλισμός θα 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.

2.4.5.  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΣΕ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΕΛAΣΤΙΚΩΝ

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4-8 m

Για την αποξήλωση, απομάκρυνση και μεταφορά των υφιστάμενων κατεστραμμένων δαπέδων

ασφαλείας που βρίσκονται στην παιδική χαρά της πλατείας Ελευθερίας, ο προμηθευτής θα

πρέπει να εκτελέσει την μεταφορά με μεταφορικά μέσα τα οποία διαθέτουν άδεια μεταφοράς

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα ΧΥΤΑ. Επίσης ο προμηθευτής θα

πρέπει  να  μεταφέρει  τα  εν  λόγω  απόβλητα  σε  χώρους  που  διαθέτουν  άδεια  λειτουργίας

μονάδας  ανακύκλωσης  μη  μεταλλικών  και  προσωρινής  αποθήκευσης  μεταλλικών  και  μη

μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 ΥΔ του  προμηθευτή  ότι  θα  εκτελέσει  την  μεταφορά  με  μεταφορικά  μέσα  τα  οποία

διαθέτουν άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και άδεια εισόδου στα ΧΥΤΑ

 Αντίγραφο άδειας μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

 Αντίγραφο άδειας εισόδου στα ΧΥΤΑ

 Προσύμφωνο  συνεργασίας  με  εταιρία  που  διαθέτει  άδεια  λειτουργίας  μονάδας

ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη

επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής 

 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης μη μεταλλικών και προσωρινής

αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ορίων της

Περιφέρειας Αττικής 

Ζωγράφου ,16/02/2015
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
   Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4
              με Δ’ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                         
                             ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗ
                   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
                                        με Δ’ βαθμό
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης,

και των τεχνικών προδιαγραφών ΝΑΙ
2. Ο εξοπλισμός παιδικής χαράς είναι ειδικά 

σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

ΝΑΙ

3. Τα υλικά του εξοπλισμού  έχουν ελεγχθεί, ώστε να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι 

γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται 

χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων 

υλικών κ.λ.π.).

ΝΑΙ

4. Ο εξοπλισμός φέρει τον αριθμό σειράς 

παραγωγής , τον παραγωγό και την πιστοποίηση 

συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης ( δηλ. 

πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος ) 

από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή 

ομάδα των παιδιών που προορίζεται ο εξοπλισμός.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Τα  θεματικά  πάνελ  ,  προστατευτικά  πάνελ   και

πάνελ δραστηριότητας είναι κατασκευασμένα  από

HPL πάχους 13mm 

ΝΑΙ

2. Τα εξαρτήματα συναρμογής είναι κατασκευασμένα

από ανοξείδωτο  χάλυβα  και  προστατεύονται  από

πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΝΑΙ

3. Οι  τσουλήθρες  (επιφάνεια  ολίσθησης)  είναι

κατασκευασμένες  από  ανοξείδωτο χάλυβα (AISI

304) πάχους 2mm, με καμπυλοειδή μορφή από τη

μία πλευρά

ΝΑΙ

4. Τα  πατάρια  είναι  κατασκευασμένα  από

αντιολισθητικό HPL πάχους 12,5mm. ΝΑΙ
5. Ο  εξοπλισμός  παιδικής  χαράς  στηρίζεται  σε

σκελετό κατασκευασμένο  από  μεταλλικούς

ορθοστάτες λακαρισμένου  γαλβανισμένου

στρογγυλής  διατομής  Ø125mm ενώ  οι  μπάρες

προστασίας  και  τα  επιμέρους  τμήματα  σκελετού

είναι  κατασκευασμένα  από  ανοξείδωτο  σωλήνα

Ø40mm πάχους 2mm.

ΝΑΙ

6. Οι εξέδρες και τα διάφορα τμήματα του παιχνιδιού

συνδέονται  στις  δοκούς  με  θερμοπρεσαρισμένα

πλαστικά πολυαμιδικά εξαρτήματα συναρμογής, τα

οποία είναι μη-τοξικά, μη- εύφλεκτα, αντέχουν  τους

κραδασμούς  και  την υπεριώδη ακτινοβολία.  Ωστε

να  εξασφαλίζεται  με  αυτόν  τον  τρόπο  στα

μεμονωμένα τμήματα  τη σταθερότητά  τους και  τα

βοηθά  να  παραμένουν  ακέραια  σε  περίπτωση

ΝΑΙ
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βανδαλισμού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

1. Αναλυτικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, διαστασιολόγια)

των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς ΝΑΙ
2. Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO

9001:2008  της  εκάστοτε  κατασκευάστριας

εταιρείας,  για  τον  εξοπλισμό  παιδικής  χαράς

(πιστοποιητικά  σε  γλώσσα  πλην  της  ελληνικής,

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση του

Υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική)

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO

14001:2004 της κατασκευάστριας  εταιρείας για τον

εξοπλισμό  παιδικής  χαράς  (πιστοποιητικά  σε

γλώσσα  πλην  της  ελληνικής,  συνοδεύονται

υποχρεωτικά και από μετάφραση του Υπουργείου

Εξωτερικών στην ελληνική)

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό ΕΝ 1176:2008 για τους εξοπλισμούς

παιδικής  χαράς  στην  ελληνική  γλώσσα

(πιστοποιητικά  σε  γλώσσα  πλην  της  ελληνικής,

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση του

Υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική)

ΝΑΙ

5. Υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του

αντιπροσώπου  για  ύπαρξη  και  παροχή

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη 

ΝΑΙ

6. Εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης των εξοπλισμών

παιδικής χαράς στα Ελληνικά

ΝΑΙ

7. Αναλυτικά  εγχειρίδια  manual  των υπό  προμήθεια

εξοπλισμών  παιδικής  χαράς  με  αναλυτική

κωδικοποίηση  των  επιμέρους  τμημάτων  που  το

απαρτίζουν  προκειμένου  να  είναι  εύκολη  για  το

Δήμο  η  μελλοντική  αντιμετώπιση  αντικατάστασης

τμημάτων των εξοπλισμών σε περίπτωση φθοράς ή

βανδαλισμού

ΝΑΙ

8. Εγγύηση  κατασκευαστή  ή  αντιπροσώπου

τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ

9. Επίσημα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  ή

κατάλογοι  που  θα  επαληθεύουν  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των εξοπλισμών παιδικής χαράς

ΝΑΙ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης,

και των τεχνικών προδιαγραφών ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Το  ελαστικό  δάπεδο  πάχους  40mm  θα  είναι

κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως

και 120εκ.

ΝΑΙ

2. Το  ελαστικό  δάπεδο  πάχους  70mm  θα  είναι

κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως

και 290εκ.

ΝΑΙ

3. Τα ελαστικά δάπεδα θα φέρουν πύρους σύνδεσης ΝΑΙ

4. Τα ελαστικά δάπεδα θα είναι αντιολισθηρά ΝΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

1. Πιστοποίηση  EN 1177:2008  (πιστοποιητικά  σε

γλώσσα  πλην  της  ελληνικής,  συνοδεύονται

υποχρεωτικά και από μετάφραση του Υπουργείου

Εξωτερικών στην ελληνική)

ΝΑΙ

2. Εγγύηση  κατασκευαστή  ή  αντιπροσώπου

τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ

3. Επίσημα φυλλάδια (prospectus) ή κατάλογοι ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO

9001:2008 της κατασκευάστριας εταιρείας, για τον

εξοπλισμό  (πιστοποιητικά  σε  γλώσσα  πλην  της

ελληνικής,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  και  από

μετάφραση  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  στην

ελληνική)

ΝΑΙ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SKATE

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης,

και των τεχνικών προδιαγραφών

ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι κατασκευασμένες

από φύλλα αλουμινίου πάχους 4mm ΝΑΙ

2. Οι επιφάνειες ολίσθησης θα είναι βαμμένες με παχύ

στρώμα  πολυουρεθάνης  (5/10)  και  επικάλυψη

βερνικιού ώστε να επιτυγχάνεται  η εύκολη κύλιση

των τροχών skate και το υψηλό επίπεδο μηχανικής

αντίστασης που απαιτείται.

ΝΑΙ

3. Οι  επιφάνειες  κύλισης  θα  είναι  στερεωμένες  στο

σκελετό με χωνευτές ανοξείδωτους κοχλίες ωστε να

μην υπάρχουν ανωμαλίες κατά την κύλιση και  να

αποτρέπονται οι κραδασμοί.

ΝΑΙ

4. Ανάμεσα στις ενώσεις των επιφανειών κύλισης και

του  σκελετού   θα  υπάρχουν  αρθρώσεις  από

καουτσούκ  οι  οποίες  θα  συμβάλλουν  στην

πρόληψη  του  θορύβου  κατά  την  χρήση  όσο  και

στην απορρόφηση κραδασμών.

ΝΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1. Αναλυτικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, διαστασιολόγια)

των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς ΝΑΙ
2. Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO

9001:2008  της  εκάστοτε  κατασκευάστριας

εταιρείας,  (πιστοποιητικά  σε  γλώσσα  πλην  της

ελληνικής,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  και  από

μετάφραση  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  στην

ελληνική)

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO

14001:2004  της  κατασκευάστριας   εταιρείας

(πιστοποιητικά  σε  γλώσσα  πλην  της  ελληνικής,

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση του

Υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική)

ΝΑΙ

4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του

αντιπροσώπου  για  ύπαρξη  και  παροχή

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη 

ΝΑΙ

5. Εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης στα Ελληνικά ΝΑΙ
6. Αναλυτικά  εγχειρίδια  manual  των υπό  προμήθεια

εξοπλισμού skate με αναλυτική κωδικοποίηση των

επιμέρους  τμημάτων  που  το  απαρτίζουν

προκειμένου  να  είναι  εύκολη  για  το  Δήμο  η

μελλοντική αντιμετώπιση αντικατάστασης τμημάτων

ΝΑΙ
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των  εξοπλισμών  σε  περίπτωση  φθοράς  ή

βανδαλισμού
7. Εγγύηση  κατασκευαστή  ή  αντιπροσώπου

τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ

8. Επίσημα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  ή

κατάλογοι  που  θα  επαληθεύουν  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των εξοπλισμών παιδικής χαράς

ΝΑΙ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΗΒΩΝ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης,

και των τεχνικών προδιαγραφών

ΝΑΙ
2. Ο εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος για 

έφηβους και παιδιά άνω των 8 ετών.

ΝΑΙ

3. Τα υλικά του εξοπλισμού  έχουν ελεγχθεί, ώστε να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι 

γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται 

χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων 

υλικών κ.λ.π.).

ΝΑΙ

4. Ο εξοπλισμός φέρει τον αριθμό σειράς 

παραγωγής , τον παραγωγό και την πιστοποίηση 

συμβατότητας – πιστοποίηση συμμόρφωσης ( δηλ. 

πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος ) 

από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης 

διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, την ηλικιακή 

ομάδα των ατόμων που προορίζεται ο εξοπλισμός.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Τα εξαρτήματα συναρμογής είναι κατασκευασμένα

από ανοξείδωτο  χάλυβα και  προστατεύονται  από
πολυαμιδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.

ΝΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1. Αναλυτικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, διαστασιολόγια)

των υπό προμήθεια εξοπλισμών παιδικής χαράς ΝΑΙ
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001:2008 της εκάστοτε κατασκευάστριας 

εταιρείας, (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της 

ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από 

μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην 

ελληνική)

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001:2004 της κατασκευάστριας  εταιρείας 

(πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της ελληνικής, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά και από μετάφραση του

Υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική)

ΝΑΙ

4. Πιστοποιητικό ΕΝ 1176:2008 στην ελληνική 

γλώσσα (πιστοποιητικά σε γλώσσα πλην της 

ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από 

μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην 

ελληνική)

ΝΑΙ

5. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του 

αντιπροσώπου για ύπαρξη και παροχή 

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη 

ΝΑΙ

6. Εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης στα Ελληνικά ΝΑΙ
7. Αναλυτικά εγχειρίδια manual των υπό προμήθεια 
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εξοπλισμού εφήβων με αναλυτική κωδικοποίηση 

των επιμέρους τμημάτων που το απαρτίζουν 

προκειμένου να είναι εύκολη για το Δήμο η 

μελλοντική αντιμετώπιση αντικατάστασης τμημάτων

των εξοπλισμών σε περίπτωση φθοράς ή 

βανδαλισμού

ΝΑΙ

8. Εγγύηση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου 

τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ

9. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή 

κατάλογοι που θα επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

ΝΑΙ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης,
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και των τεχνικών προδιαγραφών

ΝΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

1. Αναλυτικά σχέδια (όψεις, κατόψεις, διαστασιολόγια)

του υπό προμήθεια αστικού εξοπλισμού ΝΑΙ
2. Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO

9001:2008  της  εκάστοτε  κατασκευάστριας

εταιρείας,  (πιστοποιητικά  σε  γλώσσα  πλην  της

ελληνικής,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  και  από

μετάφραση  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  στην

ελληνική)

ΝΑΙ

3. Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO

14001:2004 της κατασκευάστριας  εταιρείας για τον

εξοπλισμό  εξοπλισμό  (πιστοποιητικά  σε  γλώσσα

πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά και

από μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών στην

ελληνική)

ΝΑΙ

4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  του

αντιπροσώπου  για  ύπαρξη  και  παροχή

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη 

ΝΑΙ

5. Εγγύηση  κατασκευαστή  ή  αντιπροσώπου

τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ

6. Επίσημα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  ή

κατάλογοι  που  θα  επαληθεύουν  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά των εξοπλισμών παιδικής χαράς

ΝΑΙ

7. Αναλυτικά  εγχειρίδια  manual  του  αστικού

εξοπλισμού  με  αναλυτική  κωδικοποίηση  των

επιμέρους  τμημάτων  που  το  απαρτίζουν

προκειμένου  να  είναι  εύκολη  για  το  Δήμο  η

μελλοντική αντιμετώπιση αντικατάστασης τμημάτων

των  εξοπλισμών  σε  περίπτωση  φθοράς  ή

βανδαλισμού

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 1
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2
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  
ΠΑΙΔΩΝ

ΤΕΜ 1

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ 1

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΜ 1

5
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 6 
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΜ 1

6
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
πάχους 40mm 

ΤΜ 165

7
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
πάχους 70mm

ΤΜ 190

8 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE A TEM 1

9 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE B ΤΕΜ 1

10 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Γ ΤΕΜ 1

11 ΔΙΑΔΡΟΜΗ SKATE Δ ΤΕΜ 1

12 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΓΑ SKATE ΤΕΜ 1

13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΕΜ 1

14
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΙΣΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΤΕΜ 1

15

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛAΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40-80 
mm

ΤΜ 300

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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