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Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

   Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201693, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.9.1. της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

   Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

   Αντίγραφο Δελτίου αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς 
το Δήμο Λαυρεωτικής, για τα είδη όπως ζητούνται στο άρθρο 6.4 της 
διακήρυξης του διαγωνισμού και αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών 
στον φορέα ή αποδεικτικό κατάθεσης ταχυδρομείου, σε περίπτωση 
που αποστάλθηκαν ταχυδρομικά. 

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) 
του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει: 
α) ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των συνημμένων 
παραρτημάτων της και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών υλοποίησης της προμήθειας 
καθώς και ότι ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων 
ειδών σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας θα είναι σύμφωνος με τα 
οριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης. 
γ) ότι τα προσφερόμενα είδη δεν έχουν καμία απόκλιση από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της  Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης, ή εφόσον έχουν αποκλίσεις στις 
διαστάσεις τους (περισσότερο από 5% και -5%), θα πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος να καταθέσει αναλυτικά σχέδια του προσφερόμενου 
είδους και να τις αναφέρει ρητά, με περιγραφή και αιτιολόγηση στο 
Φύλλο Συμμόρφωσης των Παραρτημάτων της διακήρυξης προκειμένου 
να αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 
δ) ότι τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7   πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 
27934/2014) και ότι ο προμηθευτής σε περίπτωση που κηρυχθεί 
ανάδοχος δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα οριζόμενα. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.2 του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 ή ισοδύναμου, στις οποίες γίνεται 
αναφορά στο ανωτέρω άρθρο, ο προσφέρων θα πρέπει να δύναται να 
παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές 
διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. 
ε) τον κατασκευαστικό οίκο και τη χώρα προέλευσης κατασκευής των 
προσφερόμενων ειδών, καθώς και το εργοστάσιο το οποίο θα 
κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη εν όλω ή εν μέρει και τον τόπο 
εγκατάστασής του (πλήρη Δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.). 

 

ΝΑΙ   
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   Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, 
σύμφωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών με 
βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Μελέτης. 
Επισημαίνεται ότι, στη Λεπτομερή Τεχνική Περιγραφή των Άρθρων 1-7, 
θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
β. Κατασκευαστικός οίκος του τελικού προϊόντος. 
γ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-7: Κωδικός προσφερόμενου 
είδους και κωδικός παραγωγής. 
δ. Κατ’ ελάχιστο για τα είδη των Άρθρων 1-7: Λεπτομερή σχέδια 
κατόψεων, όψεων με διαστάσεις των προσφερόμενων ειδών και 
προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις τους. 

ΝΑΙ   

   Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Επίσημα 
prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας 
εταιρείας ή/και URLs (Uniform Resource Locator &#8211; Ενιαίος 
Εντοπιστής Πόρων) του προσφερόμενου είδους. Στα παραπάνω έντυπα 
είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να 
αναγράφεται ο κωδικός του προσφερόμενου είδους ή ο κωδικός 
παραγωγής του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται. 
Τα κατατιθέμενα prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων, θα πρέπει 
να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους 
(κατασκευαστή). 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 του εγχειριδίου 
(prospectus/κατάλογοι ή φύλλα καταλόγων) κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο 
φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, 
όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο Κωδικός Παραγωγής του κάθε 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Δήλωση του 
κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία δεκαετία. ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο Πιστοποιητικού 
Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου 
για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Ευρωπαϊκού 
Προτύπου EN 1176 (Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές 
Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής;) ή άλλο ισοδύναμο και 
EN 1177 (Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων - 
Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης) ή άλλο ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο Φύλλου 
Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
71-3 (Ασφάλεια Παιχνιδιών Περί Μετανάστευσης Ορισμένων 
Στοιχείων) ή άλλο ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   
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Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Αντίγραφο Φύλλου 
Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την περιεκτικότητα, που αφορά στους 
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει 
να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ 
(REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 1272/2013/ΕΕ. 

ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 1-7: Ελάχιστη εγγύηση δυο 
ετών της κατασκευάστριας εταιρείας, σε έγγραφο ή σχετική δήλωση. ΝΑΙ   

Για τα προσφερόμενα είδη των Άρθρων 8-12 (όπου απαιτείται):  
α. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ1176-1 και ΕΝ1177 όπως ισχύουν ή άλλων 
τουλάχιστον ισοδύναμων από διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό φορέα 
ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 της υπ’ αριθμ. 28492/09 
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ931Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 27934/14 απόφαση (ΦΕΚ2029Β). 
β. Αποδεικτικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή 
άλλου ισοδύναμου &#8211; φύλλο αναφοράς αναλύσεων από 
εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό. 
γ. Φύλλο ελέγχου χημικών αναλύσεων για την περιεκτικότητα που 
αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) και 
η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 
1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός 
1272/2013/ΕΕ. 
δ. Για το βότσαλο, έκθεση δοκιμών αναφορικά με τον προσδιορισμό 
της κοκκομετρίας σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής ΕΝ933-1 ή με άλλη 
ισοδύναμη, όπως επίσης και για τον προσδιορισμό της απουσίας 
σωματιδίων λάσπης και αργίλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ1176-1 ή ισοδύναμου. 
ε. Ελάχιστη διετή (2) εγγύηση από το χρόνο εγκατάστασης των 
ελαστικών χυτών δαπέδων και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, 
τόσο για τη φθορά (επιφανειακή φθορά μερική ή ολική, απότμηση 
κλπ.), όσο και για την τοποθέτηση (τυχόν αποκόλληση κ.α.). 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει πως μετά την ολοκλήρωση 
της προμήθειας θα προβεί εγκαίρως με δική του μέριμνα στην 
πιστοποίηση του χώρου της παιδικής χαράς ως προς τον εξοπλισμό, τα 
δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71 όπως 
κάθε φορά τροποποιούνται, αναθεωρούνται και ισχύουν από  
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με 
τα άρθρα 4 και 11 της υπ’ αριθμ. 28492/09 απόφασης (ΦΕΚ931Β), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/14 απόφαση 
(ΦΕΚ2029Β). 

ΝΑΙ   

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος: 
α. δεσμεύεται να τηρήσει για όλα τα όργανα παιδικών χαρών τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ.3 της υπ’ αριθμ. 28492/09 Υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ931Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 27934/14 απόφαση (ΦΕΚ2029Β), 
β. μετά την τοποθέτηση των οργάνων θα προσκομίσει βεβαίωση ορθής 
θεμελίωσης για κάθε όργανο ξεχωριστά. 

ΝΑΙ   
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Πιστοποιητικό   εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή των δαπέδων 
ασφαλείας  από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να 
αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της 
σειράς προτύπων: EN 1176-1, EN 1177 και EN 71-3 (σχετικά με την 
ασφάλεια των δαπέδων ασφαλείας) καθώς και αντίγραφο κάθε 
έκθεσης δοκιμής που έχουν υποστεί τα δάπεδα ασφαλείας για το 
επιτρεπόμενο ύψος πτώσης σε συμμόρφωση με το ΕΝ 1176-1: και το  
EN 1177.   Τα δάπεδα ασφαλείας να συνοδεύονται από Έκθεση 
ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με 
την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, 
στην κατηγορία Ε_fl. 

   

Πιστοποιητικό παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας του 
εξοπλισμού παιδικής χαράς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.    

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο 
πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο του  κατασκευαστή  του 
εξοπλισμού παιδικής χαράς. 

   

Σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου 
χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και 
συντήρησης. 

   

Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και εργασιών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της μελέτης, την υποδομή – εξοπλισμό που 
διαθέτουν 

   

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

   Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001 ή ισοδύναμα του οικονομικού 
φορέα που θα αναλάβει, την εγκατάσταση των προσφερόμενων 
εξοπλισμών (παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού). 

ΝΑΙ   

   Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και πιστοποιητικό για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμα του 
κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, και του κατασκευαστή 
των δαπέδων ασφαλείας . 

ΝΑΙ   

   Πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 ή  ισοδύναμου της 
εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού παιδικής χαράς, 
των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και των δαπέδων 
ασφαλείας σχετικά με την κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και 
δαπέδων ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

   Πιστοποιητικό OSHAS 18001 ή ισοδύναμο  Συστήματος διαχείρισης 
υγείας και ασφάλειας Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο 
Συστήματος Περιβαλλοντικής  διαχείρισης 

ΝΑΙ   

 


