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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς,
δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών για την ανάπλαση χώρου παιδικής
χαράς εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία θα εναρμονίζεται με τις
προδιαγραφές τις ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των
ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014
του Υπουργείου Εσωτερικών,  τροποποιητικών και συμπληρωματικών της Υ.Α.  28492/2009  (Β’  931).
Ο χώρος θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και όλες τις
προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος  Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “Playground
Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Η εν λόγω παιδική χαρά προορίζεται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη
προσωπικού.

Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υλικών και του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί
σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προμήθεια θα εκτελεστεί στις αντίστοιχες παιδικές χαρές με
ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στον
προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης:
α) Η υπ’ αριθμ.7/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής
α) Η υπ’ αριθμ. 40/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής
β) Χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από Κ.Α.30-7135.010 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2019 του Δήμου Λαυρεωτικής και
γ) η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύμβασης

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα:
Απώτερος στόχος της παρούσας προμήθειας είναι η παιδική χαρά να συμμορφώνεται με την ισχύουσα
νομοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων στοιχείων και εξοπλισμών.
Προκειμένου να μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση της προμήθειας,
τα επιμέρους είδη της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται πως συνιστούν ένα αδιαίρετο
σύνολο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς και τις επιφάνειες πτώσης που
υπόκεινται σε αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, υποχρεωτικά πραγματοποιείται
έλεγχος της εγκατάστασης τους από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός
αφορά τόσο τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς, όσο και τις επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο
σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των προς προμήθεια ειδών
πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο μοναδικός
υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της
προμήθειας, και κυρίως, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας.
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης
προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης.
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Η παρούσα προμήθεια ορίζει διάρκεια σύμβασης ενενήντα (90) ημερών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Όλες οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά
στην 07/2019 Μελέτη του Δήμου Λαυρεωτικής.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Βλ. παράγραφο 6.1 της παρούσας

Υπεργολαβία
Βλ. παράγραφο 4.4 της παρούσας

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Βλ. «Τεχνική Έκθεση» της 07/2019 Μελέτης του Δήμου Λαυρεωτικής.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Βλ. παράγραφο 6.2-6.4 της παρούσας

Τροποποίηση Σύμβασης
Βλ. παράγραφο 4.5 της παρούσας

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση:
Βλ. παράγραφο 1.2 της παρούσας
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 104.838,00 Ευρώ
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