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ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται πλήρη στα μέρη που θα υποδειχθούν από το 
Δήμο Λαυρεωτικής μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω: 

1. Το συμφωνητικό 
2. Η Διακήρυξη 
3. Τα συνημμένα στην διακήρυξη Παραρτήματα 
4. Η Προκήρυξη.  
5. Το  ΤΕΥΔ 
6. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
7. Οι αποφάσεις των οργάνων (μονομελών και συλλογικών) του Δήμου 
8. Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν σχετική εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς  θα πρέπει να προσκομίσουν: 
Για κάθε όργανο (άρθρα 1 έως και 4) ,  επί ποινή αποκλεισμού: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται η 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» 
Ο διαγωνιζόμενος εφόσον δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να 
προσκομίσει :  
α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ο κωδικός του προσφερόμενου είδους, η 
επωνυμία του κατασκευαστή και η χώρα προέλευσης.  
β) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς,  ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 του αντιπροσώπου ή διανομέα 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 ή διανομέα θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο 
της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης ή διανομής 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 Λαυρεωτικής). Στην περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε 
γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 
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