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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

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

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

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της παρούσας διαδικασίας προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης της 
δημόσιας σύμβασης προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:  
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 των άρθρων 43 και 44 του Ν.4605/2019 (Α’ ) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση
του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τις
τροποποιήσεις του ν.4412/16,
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 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και 
προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τις τροποποιήσεις 
του ν.4412/16, 
 του άρθρου 56 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τις 
τροποποιήσεις του ν.4412/16, 
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
 της υπ΄ αριθμ. 19/2019 μελέτη της Δ.Π.Π.& Τ.Υ., 
 της υπ΄ αριθμ. Α-473/12-08-2019 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
 της υπ΄ αριθμ. 56/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των 
όρων του διαγωνισμού.  



 
 
 
Άρθρο 3ο: Τεκμηρίωση τεχνικών προδιαγραφών & ποιότητας υλικών 

Γενικά 
Η τεχνική προσφορά κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή οφείλει να συμμορφώνεται με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές 
της με αρ. 19/2019 μελέτης. 
 
Ειδικότερα : 
1) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. 
2) Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται 

στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα 
αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού. 

3) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς 
προτύπων ΕΝ1176-1:2017, ΕΝ1177:2018 και ΕΝ71-3:2013, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

4) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, να συνοδεύονται επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, 
από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71-3:2013, ή άλλο 
ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

5) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα έχει 
γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, για την αντίστασή τους στην 
απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

6) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης 
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό 
ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl,  επί ποινή 
αποκλεισμού. 

7) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, να συνοδεύονται από έκθεση δοκιμής, η οποία θα 
έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
12616:2013, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η υδατοπερατότητά του είναι 
κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 10.000mm/h, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό 
αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

8) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, να συνοδεύονται από έκθεση δοκιμής, από 
διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό, η οποία θα έχει γίνει σε τουλάχιστον ένα 
πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14877:2013 & ΕΝ 20105-Α02, ή 
άλλα ισοδύναμα, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών 
συνθηκών, κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4, της κλίμακας του προτύπου, επί 
ποινή αποκλεισμού. 

9) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, να συνοδεύονται επίσης, από έκθεση δοκιμής, η 
οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα πάχος δαπέδου ασφαλείας, σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ 12230:2003, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντοχή 
του σε εφελκυσμό είναι τουλάχιστον 1Ν/mm2, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το 
σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού. 

10) Τα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, να συνοδεύονται επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, 
από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, που θα πραγματοποιείται στην 
επάνω στρώση του δαπέδου, σχετικά με την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και θα πρέπει να είναι εντός των ορίων 
που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH), όπως ισχύει, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο για το σκοπό αυτό. 

11) Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody 
Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of 
Custody ή ισοδύναμο τους της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής 
χαράς και αστικού εξοπλισμού. 

12) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης 



ISO 14001:2015, ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011, διαχείρισης της υγείας 
και της ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 καθώς και ISO 37001:2016 για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, από διαπιστευμένο φορέα για το 
σκοπό αυτό, και βεβαίωση ISO 26000:2010 για το σύστημα διαχείρισης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών των οργάνων παιδικής 
χαράς και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας, επί ποινή αποκλεισμού. 

13) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007, ISO 37001:2016,ISO 50001:2011, από διαπιστευμένο φορέα για το 
σκοπό αυτό και βεβαίωση κατά ISO 26000:2010, του υπευθύνου που θα αναλάβει, 
βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, 
την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και 
τεχνική υποστήριξη οργάνων παιδικής χαράς, ελαστικών δαπέδων ασφαλείας και χυτών 
δαπέδων. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η 
εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον 
συμμετέχοντα, επί ποινή αποκλεισμού. 

14) Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τρία (3) άτομα με ονομαστικές βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου για 
το ΕΝ 1176-7: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τα άτομα αυτά, θα ανήκουν στην εταιρεία κατασκευής οργάνων 
παιδικών χαρών και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων, η 
οποία θα προσκομίζεται, επί ποινή αποκλεισμού. 

15) Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει 
τουλάχιστον τρία (3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής 
χαράς και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην 
εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική 
κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικά ονομαστικά, από διαπιστευμένο φορέα για πιστοποίηση προσώπων, ότι 
έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα 
τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. 

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

Έγγραφα - Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), του προσφέροντα οικονομικού φορέα 
στην οποία να δηλώνει ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός θα σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα και σε 
θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τις ακόλουθες πληροφορίες: α) 
Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα και έτος κατασκευής, β) 
Ελάχιστη ηλικία παιδιών, γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών, δ) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού 
(π.χ. κωδικός αριθμός), ε) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα 
αυτών. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), του προσφέροντα οικονομικού φορέα 
στην οποία να δηλώνει ότι για τον παραδοτέο εξοπλισμός θα τηρείται φάκελος 
κατασκευαστή, διαθέσιμος προς επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή, με τις τεχνικές προδιαγραφές 
όλων των εξοπλισμών. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει: α) Λεπτομερή περιγραφή του 
εξοπλισμού και της επιφάνειας πτώσης, β) Τη βεβαίωση ελέγχου και το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης, γ) Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή ή εισαγωγέα και αναφορά της 
χώρας κατασκευής, δ) Εγχειρίδιο οδηγιών για όλους τους εξοπλισμούς και τις επιφάνειες 
πτώσης με κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτησή τους, ε) 
Οδηγίες λειτουργίας αν απαιτείται. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), του προσφέροντα οικονομικού φορέα 
στην οποία να δηλώνει ότι θα δύναται να προμηθεύει το Δήμο με τα επί μέρους ανταλλακτικά 
τουλάχιστον για πέντε χρόνια, έτσι ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις 
προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του παιδότοπου 



καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης, εφόσον γίνεται η απαραίτητη 
συντήρηση. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), του προσφέροντα οικονομικού φορέα 
στην οποία να δηλώνει ότι σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει χωρίς 
κάποια άλλη αμοιβή: i) Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών του νέου 
εξοπλισμού που εγκαθίσταται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176-1 (πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης εξοπλισμού, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, 
πληροφορίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, οδηγίες λειτουργίας αν απαιτούνται, 
πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, και ότι άλλο στοιχείο απαραίτητο για την 
συμπλήρωση του φακέλου εκάστης παιδικής χαράς.), ii) Τοπογραφικό διάγραμμα σε 
κατάλληλη κλίμακα όπως θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά μετά την ολοκλήρωση της 
προμήθειας, iii) όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΝ 1176−1. 
5. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) 
με την προσφορά του λεπτομερή περιγραφή και Τεχνικά έντυπα (prospectus) με απεικόνιση 
για τα υπό προμήθεια όργανα παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού και ελαστικών δαπέδων 
ασφαλείας. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα, που αφορούν όργανα παιδικής χαράς και 
δάπεδα ασφαλείας, 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 
προσφερόμενου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα 
προέλευσης – κατασκευής, β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος, γ. Τύπος ή μοντέλο 
προσφερόμενου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο 
χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». 
6. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισμού) 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρο 214 του Ν.4412/2016 δείγματα των ζητούμενων, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικών των προμηθευόμενων ειδών, τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο 
πρωτόκολλο του Δήμου.  

Τα δείγματα θα είναι τα παρακάτω: 

- Δείγμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95mm x 95mm 
- Δείγμα δαπέδου ασφαλείας πάχους 45mm 
- Δείγμα κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρό  
- Δείγμα αλυσίδας καθίσματος 

Θα 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 αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει 
τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται. Αντίγραφο δελτίου αποστολής των 
κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο, καθώς και αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης 
αυτών, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), του προσφέροντα  οικονομικού φορέα, 
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος ισχύς της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος του οριζόμενου χρόνου από τη διακήρυξη. 
8. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), του προσφέροντα οικονομικού φορέα, 
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος του οριζόμενου χρόνου από τη διακήρυξη. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού), της εκάστοτε κατασκευάστριας 
εταιρείας οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας ή του αντιπροσώπου της στην 
Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για εταιρεία του εξωτερικού, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται 
την εκτέλεση της προμήθειας έναντι του οικονομικού φορέα για τον οποίον εκδίδει την 
υπεύθυνη δήλωση. 

 

 



 
 
Άρθρο  4ο: Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι : α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού. β) Η 
συγγραφή υποχρεώσεων. γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές. δ) Η τεχνική έκθεση - ενδεικτικός 
προϋπολογισμός. 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Η Σύμβαση. 
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 
γ) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
δ) Η τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
ε) Η μελέτη (Σ.Υ., Τεχνικές προδιαγραφές, Τεχνική έκθεση - ενδεικτικός προϋπολογισμός) . 
 
Άρθρο 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

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

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και 
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο εντός είκοσι (20) ημερών από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση για την προμήθεια. 
Αν ο μειοδότης δεν δεχθεί να εκτελέσει την προμήθεια, αυτή ανατίθεται στον αμέσως 
επόμενο μειοδότη ενώ η εγγυητική συμμετοχής του πρώτου εκπίπτει εις βάρος του. 
 
Άρθρο 7ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% 
της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016). Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στον Ν.4412/2016 (Α' 147). 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 8ο: Χρόνος ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στην 
Διακήρυξη της προμήθειας. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 9ο: Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν παραδώσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
Ν.4412/2016 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Άρθρο 10ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

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



 
 
Άρθρο 11ο: Φόροι- τέλη –κρατήσεις 

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της 
δημοπρασίας, καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα 
εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία 
που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
 
Άρθρο 12ο: Παραλαβή υλικών - Τόπος και Χρόνος παράδοσης 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο, από την υπογραφείσα σύμβαση 
χρόνο. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ., τους όρους 
διακήρυξης ή τα υλικά δεν τηρούν τις Τ.Π, θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο 
προμηθευτής καμία αποζημίωση. 
Τα υλικά θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν πλήρως από τον προμηθευτή, τμηματικά ή 
συνολικά σε χώρους και χρόνους για κάθε παιδική χαρά, που θα υποδειχθούν από την 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου με αποστολή Fax ή e-mail τα 
οποία αποτελούν και την βεβαίωση γνωστοποίησης του αιτήματος προς τον προμηθευτή, που 
θα προσδιορίζει τις εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες παράδοσης, την ακριβή θέση και την 
ημερομηνία παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το 
κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου) και 
φορτοεκφόρτωσής τους. 
Πριν από κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα τον υπεύθυνο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια θα ειδοποιείται η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών προβλέπεται οκτώ (8) 
μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
 
Άρθρο 13: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. Ν. 4412/16 σε περίπτωση οριστικής 
απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με 
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 



υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται 
απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο 
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε. 
 
 
Άρθρο 14: Ανώτερα βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (Ν. 
4412/2016, άρθρο  204). 
 
 
Άρθρο 15ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

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

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

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 
υλοποίηση του συμβατικού έργου. 

 Ο ανάδοχος οφείλει με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υλικών της προμήθειας να 
παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή όσα ορίζονται στην Υ.Α. 28492/2009 - άρθρο 5 καθώς και 
βεβαίωση εγκατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με το ΕΝ1176-1:2017 από το συνεργείο 
που πραγματοποίησε τις εργασίες εγκατάστασης. 
 
 
Άρθρο 16ο: Πληρωμές -Αναπροσαρμογή τιμών Προσφοράς 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται μετά την παραλαβή των υλικών και των 
αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για 
έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής η πληρωμή θα αφορά τις ποσότητες που πιστοποιεί η 
Επιτροπή Παραλαβής. 
Οι τιμές προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά - εκφόρτωση - συναρμολόγηση των υπό 
προμήθεια ειδών στους χώρους και χρόνους που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του 
Δήμου, καθώς και όλες εκείνες οι εργασίες (διαμόρφωση- στερέωση κ.λ.π.) που απαιτούνται 
για την τοποθέτηση/ διάστρωση αυτών κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό. 
 
 



 
 
Άρθρο 17: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16 να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιοσδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (Ν. 4412/16, 
άρθρο 205). 
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